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ZĽAVY
Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, držitelia AZET karty zľava 20% 
/okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. 
Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. 

Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej 
vedy majú pri voľnej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma.

dIVAdeLNÁ KAVIAreŇ
PONDELOK – ŠTVRTOK 8:00 – 24:00
PIATOK 8:00 – 03:00
SOBOTA 16:00 – 03:00
NEDEĽA ZATVOreNÉ

PredAJ A reZerVÁcIe VSTUPeNIeK 
PON  –  PIA 14:00  –  18:00 a hodinu pred predstavením
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia
E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu 
TELEFÓN 041 381 0000
MOBIL 0915 791 824 / 0911 148 446 
ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu 

Kompletné informácie o všetkých inscenáciách mestského divadla Žilina nájdete na www.divadlozilina.eu/repertoar 
ZOSTAVILA Dagmar Košťanová / FOTO B. Konečný, E. Kudláč, C. Bachratý, R. Tappert, D. Lajmon / DESIGN © Peter Dlhopolček, Profigrafik.sk / TLAČ AB TLAČ, s. r. o.

IVeTA PAgÁčOVÁ V INSCENÁCII ILúZIe

ILINSKÉ NOVINY

ŠTVRTOK  1  19:30 / VEĽKÁ SÁLA / KONcerT SLOVeNSKO 2016 AdVeNT 
    PRIAMY PRENOS rTVS 

PIATOK  2  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONcerT NAJKrAJŠIe VIANOce  
    S OTOKArOm KLeINOm 

SOBOTA  3  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 140 MIN FALOŠNÁ mINcA  
    TEXT mAXIm gOrKIJ / RÉŽIA ĽUbOmÍr VAJdIčKAAH

UTOROK  6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 170 MIN ZLOčIN A TreST 
    TEXT F. m. dOSTOJeVSKIJ / d. mAJLINg / RÉŽIA edUArd KUdLÁč

STREDA  7 10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 170 MIN ZLOčIN A TreST 
    TEXT F. m. dOSTOJeVSKIJ / d. mAJLINg / RÉŽIA edUArd KUdLÁč 

NEDEĽA  11  16:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONcerT čArO VIANOc V TerchOVeJ 
    FOLKLÓRNE VYSTÚPENIE rOZSUTec

ŠTVRTOK  15  10:00 / 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ SmITh & WeSSON 
    TEXT ALeSSANdrO bArIccO / RÉŽIA ANTON ŠULÍK / VereJNÁ geNerÁLKA

PIATOK  16  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+  SmITh & WeSSON 
    TEXT ALeSSANdrO bArIccO / RÉŽIA ANTON ŠULÍK / PremIÉrA

SOBOTA  17  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / hOSŤ  rOdINNÝ PrIeVAN         
    AGENTÚRA KUmŠT PrOdUcTION / PremIÉrA

PONDELOK 19  18:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONcerT VIANOčNÝ KONcerT VĎAKY  
    meSTA ŽILINA 

UTOROK  20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN AmPUTOVANÉ dUŠe 
    TEXT PeTer bALKO / RÉŽIA VOJTech KOLeJÁK

STREDA  21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN JASNe, V POhOde      TEXT / RÉŽIA SILVIA VOLLmANNOVÁAH

ŠTVRTOK  22 10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN   SmrŤ ObchOdNÉhO ©
    TEXT LeNKA gArAJOVÁ / RÉŽIA mIchAeL VYSKOčÁNIAH

ŠTVRTOK  22 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN ILúZIe 
    TEXT IVAN VYrYPAJeV / RÉŽIA edUArd KUdLÁč

STREDA  28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / hOSŤ 3T – 12 rOKOV 
   

ŠTVRTOK  29  19:00 / VEĽKÁ SÁLA /15+ / 120 MIN  hANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
    TEXT PeTer PAVLAc / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

PIATOK  30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN  SeXUÁLNA PerVerZITA  
    V chIcAgU
    TEXT dAVId mAmeT / RÉŽIA JÁN ŠTrbÁKAH 

    hOSŤUJeme 

STREDA  14  17:30 / BOJNICE hANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
    TEXT PeTer PAVLAc / RÉŽIA ANTON ŠULÍK



P. bALKO

AmPUTOVANÉ dUŠe    

Fantaskná a vizuálne podmanivá verzia života a smrti a života po smrti s ná-
zvom Amputované duše, je príbehom trojice- babky, dedka a vnuka. Babka je 
slnkom svojho sveta, dedko zase celoživotným omámením pre babku a vnuk žije 
v akejsi kóme jedného života. Realitu pre vnuka predstavujú muž a žena, otec 
a matka, milenec a milenka, no on je len akýmsi piatym kolesom u voza. Tri sym-
boly, tri postavy, tri životy a deväť osudov a iba osem sekúnd na zmierenie sa. 
Inscenácia vznikla v koprodukcii s Nezávislým divadelným zoskupením Trieska 
v oku. účINKUJú: M. Koleják, M. Halcinová, M. Kvietik, J. Oľhová, M. Tomasy.  
rÉŽIA: Vojtech KolejákAH. 

P. PAVLAc

hANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)   

Pôvodná slovenská hra s piesňami Hany Hegerovej. Príbeh nás zavedie do záku-
lisia divadla, ktoré pripravuje večer o Hane Hegerovej. Hlavná hviezda súboru sa 
však nečakane rozhodne z divadla odísť. V predstavení ju má narýchlo nahradiť 
mladá absolventka herectva z hlavného mesta a jej príchod rozvíri zdanlivo po-
kojné provinčné vody. Našou inscenáciou chceme vzdať hold Hane Hegerovej, 
ktorá profesionálnu dráhu začala práve na doskách žilinského divadla. Svetová 
premiéra. účINKUJú: B. ŠvidraňováAH, V. StrapkováAH, M. Tomasy, B. Zachar, 
B. Bačo, M. Kvietik, J. Oľhová, K. BaránkováAH, M. VyšinskáAH, P. HanuliakováAH. 
rÉŽIA: Anton Šulík.

F. m. dOSTOJeVSKIJ

ZLOčIN A TreST  
Adaptácia výnimočného románu o prekročení hraníc. Chudobný študent Ras-
koľnikov, zmietaný túžbou dozvedieť sa, kde sú hranice ľudských možností, 
odváži sa vybočiť z vyšliapaných koľají. Podľahne svojmu ľahkomyseľnému 
presvedčeniu o istej výnimočnosti a odváži sa v mene dobra zabiť. Netuší však, 
aké neriešiteľné a neočakávané otázky budú potom trýzniť jeho srdce. účIN-
KUJú: M. RežnýAH, J. Dobrík, M. Kráľ, A. Nováková, I. Kubáčková, I. Pagáčová, 
J. OľhováAH, J. Oľhová, M. Tomasy, B. Bačo, B. Zachar. rÉŽIA: Eduard Kudláč.

PREMIÉRA

SmITh & WeSSON 
Taliansky autor Alessandro Baricco prináša vo svojich textoch vždy silný osobný prí-
beh. Hrdinovia drámy Smith & Wesson sa rozhodnú narušiť zdanlivý pokoj svojich 
životov, za ktorým sa skrýva ich strach a opúšťajú pohodlnú pozíciu pozorovateľov. 
Okolnosti ich donútia podstúpiť riziko a zažiť najväčšie dobrodružstvo, v ktorom ide 
o ľudský život. Dvaja muži s menami výrobcov zbraní si zahrajú „ruskú ruletu“ a hoci 
riziko podujatia je obrovské, je tu tiež šanca na zásadnú životnú zmenu so šťastným 
koncom. Hra je uvádzaná s podporou Talianskeho kultúrneho inštitútu. účINKUJú: 
B. Bačo, M. Tomasy, J. Oľhová, I. Pagáčová.  rÉŽIA: Anton Šulík. 

HOSŤ KUmŠT PrOdUcTION brATISLAVA / PremIÉrA

rOdINNÝ PrIeVAN
Prvýkrát a výnimočne sa na javisku v Žiline predstaví bratislavská KUMŠT PRODUC-
TION s uvedením vlastnej premiéry. Súčasná komédia načiera do rodinných vzťahov. 
Je tu matka, ktorá má pravdu aj vtedy, keď ju nemá, no sú tu predovšetkým traja 
muži a tri ženy, čo nikdy neveští nič dobré... Overené francúzske dielo si uchová-
va svoj francúzsky šarm a prináša mikroskopický náhľad do života jednej rodiny, 
ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom. účINKUJú: Marta Sládečková, 
Matej Landl, Ján Jackuliak, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  
rÉŽIA: Martin Mňahončák. 

m. gOrKIJ 

FALOŠNÁ mINcA
Zabudnutá Gorkého hra s takmer hitchcockovskou atmosférou v naštudovaní maj-
stra slovenskej réžie. Do zapadnutého mestečka prichádza tajomný cudzinec. Uby-
tuje sa ako nájomník u hodinára, v prevažne ženskej domácnosti. Niekde v okolí 
vyčíňa falšovateľ peňazí. Prišiel ho chytiť? Chamtivosť, egoizmus a trhové „handlo-
vanie“ s citmi sa tu stretáva s túžbou po vášni a radosti zo života. Je ťažké rozoznať 
pravé city, keď aj falošné mince dokážu zmiasť. účINKUJú: B. Zachar, I. Kubáč-
ková, M. Halcinová, J. Oľhová, A. Nováková, I. Pagáčová, M. Tomasy, J. KožuchAH, 
M. Kvietik, J. Dobrík, M. RežnýAH, B. Bačo, M. BabejAH rÉŽIA: Ľubomír VajdičkaAH.

I. VYrYPAJeV 

ILúZIe
Nevšedná, nedivadelná a dojímavá hra o láske. Štyria mladí herci rozprávajú príbehy 
dvoch manželských párov, ktorí navzájom rekapitulujú svoj končiaci sa život. Spolu 
s hercami prechádzame príbehom ich života, v ktorom sa realita prelína s ilúziami. 
Má vôbec zmysel znovu interpretovať svoj život? Je láska silnejšia než smrť? Existu-
je niečo nemenné v tomto studenom vesmíre? účINKUJú: J. Dobrík, I. Kubáčko-
vá, I. Pagáčová, M. RežnýAH. rÉŽIA: Eduard Kudláč.

S. VOLLmANNOVÁ 

JASNe, V POhOde 
Autorská inscenácia mladej režisérky je tragickou výpoveďou generácie stratenej 
niekde medzi vysokou školou a tridsiatkou. S prácou a bez bytu alebo naopak. Na-
priek tomu, že sú oficiálne dospelí, pokračujú v študentskom živote spolubývajú-
cich. Ich slovník a životné postoje nevyberaným spôsobom prezrádzajú, že sú stále 
stratení. A to vo všetkom - vo vzťahoch, v láske, v práci, na internete. Aj keď možno 
nie je všetko v pohode (a už vôbec nie je nič jasné), táto štvorica je napriek všetké-
mu stále nerozlučná. Svetová premiéra. účINKUJú: M. Halcinová, A. Nováková, 
M. Kvietik, M. Tomasy. rÉŽIA: Silvia VollmannováAH.

KONCERT

SLOVeNSKO 2016 AdVeNT 
Od 28. 11. do 16. 12. vám RTVS prinesie 15 adventných koncertov z 15 miest Slo-
venska. V jedinečných priestoroch sa Vám predstaví 15 špičkových slovenských 
hudobných umelcov a umeleckých hudobných zoskupení spolu s desiatkami zau-
jímavých hostí a osobností zo sveta kultúry, športu a vzdelávania. Žilina vstúpi do 
cyklu so zaujímavou zostavou hostí: s Petrom Zanickým, mládežníckym trénerom 
Petra Sagana, jeho otcom, Ľubomírom Saganom, a Luciou Stredňanskou, členkou 
občianskeho združenia PRELES. O hudobné prestávky sa postará Basie Frank 
Band s Barborou Švidraňovou a moderátorkou večera bude Soňa Műllerová.

HOSŤ

NAJKrAJŠIe VIANOce 
S OTOKArOm KLeINOm 
So špeciálnym koncertným programom sa predstaví Orchester ľudových nástrojov 
Slovenského rozhlasu pod vedením primáša Mira Dudíka. Ľudová hudba Miroslava 
Dudíka je nositeľkou viacerých zlatých a platinových CD, ocenení z festivalov, kon-
certov a umeleckých ciest. Jej súčasné základné obsadenie je 6 členné. V duchu 
blížiacich sa vianočných sviatkov počas hudobného večera odznejú najznámejšie 
koledy a transkripcie diel z opernej a operetnej tvorby v osobitej interpretácii opernej 
hviezdy a svetovo uznávaného tenoristu Otokara Kleina.

HOSŤ

3T – 12 rOKOV
Majstri situačného a improvizačného divadla Tri tvorivé tvory – Juraj „Šoko“ Ta-
baček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško opäť na našich 
divadelných doskách. Nová a nepredvídateľná divadelná improvizácia, spoločné 
dobrodružstvo hercov a divákov, cesta do krajiny fantázie a temných zákutí ľudskej 
predstavivosti, kde neplatia žiadne obmedzenia, premiéra a derniéra zároveň. Neo-
pakovateľný zážitok z tvorivého procesu a vzniku predstavenia priamo pred očami 
divákov. Decembrové vystúpenie je zároveň pripomenutím 12 ročného výročia účin-
kovania 3T na slovenskej scéne

L. gArAJOVÁ  

SmrŤ ObchOdNÉhO © 
Hra inšpirovaná dielom Arthura Millera rozpráva príbeh dvoch bratov a jedného 
odkazu ich otca. Dvaja hlavní hrdinovia sú vzdelaní, no priemerní, v širšom spolo-
čenskom meradle bezvýznamní, no potrební, sympatickí, no neúspešní, milujúci, 
no bezcitní. V snahe nájsť pracovné uplatnenie a spoločenské uznanie podliehajú 
ich krehké povahy tlaku okolia. Hra si kladie otázky o váhe malého ľudského života 
v mýtickom tvorovi zvanom súčasná spoločnosť. účINKUJú: J. Dobrík, M. Kvie-
tik, I. Kubáčková, M. Tomasy, J. Oľhová, M. Koleják, I. Pagáčová. rÉŽIA: Michael 
VyskočániAH.

d. mAmeT

SeXUÁLNA PerVerZITA V chIcAgU
Štipľavá komitragédia o vzťahoch, láske, sexe, samote a prázdnote. Kvarteto 
hrdinov sa zábavou a sebavedomým jazykom bráni pred zlyhaním v láske a pred 
samotou. Akékoľvek hlbšie vzťahy sú už vopred odsúdené na zánik. Sexuálne 
úlety len maskujú osamelosť, strach pred zlyhaním a neschopnosť naozajstných 
citov. Slovenská premiéra. účINKUJú: I. Kubáčková, I. Pagáčová, M. Kvietik, 
J. Dobrík. rÉŽIA: Ján ŠtrbákAH.

PRAJEME VÁM ČAROKRÁSNE VIANOCE 
V KRUHU VAŠICH NAJBLIŽŠÍCH.
POUr FÉLIcITer 2017!


