
HISTORICKÁ BUDOVA

SEPTEMBER 2017

vstupné: 4 - 2 €A. Lindgrenová

RONJA, DCÉRA LÚPEŽNÍKA
Ronja a Birk zažívajú nevšedné dobrodružstvá v lone čistej prírody, ale 
spoznávajú aj chyby a bolesti dospelých. Odhodlajú sa na nadľudskú úlohu - 
spriateliť dva znepriatelené rody. Dokážu deti viac ako dospelí?

Nedeľa

24.
16:00

150 min.

vstupné: 13 - 10 - 7 - 4 €

VSTUP OD 15 ROKOV

A. Moravia

RIMANKA
Krásna Adriana sníva o krásnej rodine. Sen narúša túžba jej matky získať pre 
ňu dobré postavenie a zabezpečenie. Nakoniec ho ničí realita ekonomickou, 
sociálnou i morálnou krízou postihnutého sveta.

Utorok

12.
19:00

180 min.

ZVONÁR U MATKY BOŽEJ
Ján Ďurovčík, Henrich LeškoŠtvrtok vstupné: 10 - 8 - 6 - 4 €

14.
Spletitý príbeh Esmeraldy a zvonára Quasimoda, kňaza Frolla, či veliteľa 
vojakov Phoebusa, v originálnom tanečnom spracovaní nesmrteľného 
príbehu Notre Damme de Paris.

19:00

70 min.

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

vstupné: 3 - 2 €

T. Pratchett

T. Pratchett

MAŠKARÁDA

MAŠKARÁDA

Jedným z príbehov úžasnej Plochozeme je aj detektívka z Ank-Morporskej 
opery s názvom Maškaráda alebo Fantóm opery. Táto komická fantasy kniha 
odhaľuje celý mechanizmus operného zákulisia. Nielen. 

Jedným z príbehov úžasnej Plochozeme je aj detektívka z Ank-Morporskej 
opery s názvom Maškaráda alebo Fantóm opery. Táto komická fantasy kniha 
odhaľuje celý mechanizmus operného zákulisia. Nielen. 

Streda

Piatok

20.

22.

19:00

10:00

150 min.

150 min.

G. Verdi vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €Piatok

22. NABUCCO
19:00

180 min.

Návrat najhranejšej Verdiho opery po piatich rokoch. Nové naštudovanie 
v réžii legendy českej opernej réžie Václava Véžníka, ktorého pohľad na 
Verdiho opery poznajú aj významné európske operné domy.

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €Ondrej Šoth

CHARLIE CHAPLIN
Charlie Chaplin ožíva v réžii a choreografii Ondreja Šotha nie len ako večný 
tulák s fúzami, ale aj ako syn, manžel, priateľ, otec - človek, ktorý vďaka 
húževnatej pracovitosti i talentu zažil nesmierny úspech a slávu.

Sobota

23.
19:00

18.

19.

Pondelok

Utorok

19:00

10:00

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

vstupné: 4 - 2 €

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ

E. Kálmán

E. Kálmán

Jedna zo stálic veľkého operetného repertoáru, ale aj jeden z hudobných 
drahokamov, geograficky lokalizovaná do Budapešti, druhého veľmi 
silného politického i kultúrneho centra Rakúsko-Uhorska.

Jedna zo stálic veľkého operetného repertoáru, ale aj jeden z hudobných 
drahokamov, geograficky lokalizovaná do Budapešti, druhého veľmi 
silného politického i kultúrneho centra Rakúsko-Uhorska.

180 min.

180 min.

G. FeydeauStreda vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

CHROBÁK V HLAVE13.
Brilantná komédia, kde centrálnou zápletkou je nevera verných, ktorým 
ktosi skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Jedna z najhranejších komédií na 
svete, drzá, ľahkonohá, francúzska. 

Brilantná komédia, kde centrálnou zápletkou je nevera verných, ktorým 
ktosi skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Jedna z najhranejších komédií na 
svete, drzá, ľahkonohá, francúzska. 160 min.

19:00

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 3 - 2 €

A. Harvan, O. Šoth

A. Harvan, O. Šoth

DOKTOR JAJBOLÍ

DOKTOR JAJBOLÍ

DOKTOR JAJBOLÍ

Rozprávka o nekonečnom priateľstve človeka - chýrneho doktora Jajbolí k 
zvieratkám, jeho nebezpečnej ceste do Afriky za záchranou chorých opíc, pri 
ktorej musel prekonať nástrahy zlých pirátov a ľudožrútov.

Rozprávka o nekonečnom priateľstve človeka - chýrneho doktora Jajbolí k 
zvieratkám, jeho nebezpečnej ceste do Afriky za záchranou chorých opíc, pri 
ktorej musel prekonať nástrahy zlých pirátov a ľudožrútov.

Nedeľa

Pondelok

17.

18.

16:00

10:00

100 min.

100 min.

Streda J. Strauss ml.

27.
19:00

120 min.

vstupné:  €15 - 12 - 8 - 4

NOC V BENÁTKACH
Viedenský valčík... Benátsky karneval... 
Pojmy, ktoré pozná celý svet. Dielo, ktoré zostalo nesmrteľným. 
V atraktívnom hereckom i speváckom obsadení opäť v Košiciach!

R. Cooney, M. Cooney vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického autora, v ktorej 
uvidíme, čo všetko sa môže stať, keď sa jeden bezdetný pár rozhodne 
adoptovať si dieťa. Najúspešnejší titul v repertoári za posledné roky.

Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického autora, v ktorej 
uvidíme, čo všetko sa môže stať, keď sa jeden bezdetný pár rozhodne 
adoptovať si dieťa. Najúspešnejší titul v repertoári za posledné roky.

29. TOM, DICK A HARRY
Piatok

19:00

130 min.

G. F. Händel DERNIÉRA

Hra o lásku! Hra o život! 
Slávne dielo génia barokovej opery prvýkrát v Košiciach.
                                              VSTUP OD 15 ROKOV.

Hra o lásku! Hra o život! 
Slávne dielo génia barokovej opery prvýkrát v Košiciach.
                                              VSTUP OD 15 ROKOV.

ALCINA30.
Sobota

19:00

150 min.

vstupné: 10 - 8 - 6 - 4 €

ALCINA
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Štátne divadlo Košice – štátna príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR



MALÁ SCÉNA

SEPTEMBER 2017
Pondelok

Utorok

Ondrej Šoth

Ondrej Šoth

11.

12.

19:00

19:00

150 min.

150 min.

vstupné: 20 €

vstupné: 20 €

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

Skutočný príbeh židovskej rodiny, ktorá sa skrývala počas druhej svetovej vojny v 
Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny padla za obeť nacistickému 
vyvražďovaniu. Život počas ukrývania zachytila Anna Franková vo svojom denníku.
PO ZAČIATKU PREDSTAVENIA NIE JE VSTUP DO HĽADISKA MOŹNÝ!

Skutočný príbeh židovskej rodiny, ktorá sa skrývala počas druhej svetovej vojny v 
Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny padla za obeť nacistickému 
vyvražďovaniu. Život počas ukrývania zachytila Anna Franková vo svojom denníku.
PO ZAČIATKU PREDSTAVENIA NIE JE VSTUP DO HĽADISKA MOŹNÝ!

TERMÍNY PREDSTAVENÍ DENNÍK ANNY FRANKOVEJ 
SLEDUJTE NA STRÁNKE WWW.SDKE.SK

Utorok Jakub Nvota, Miriam Kičiňová

19.
19:00

150 min.

vstupné: 15 €

AKO BONNIE A CLYDE
Odvrátená strana romantickej legendy o láske až za hrob. Doslova. Ako 
Bonnie a Clyde je súčasná hra Jakuba Nvotu o jednej generácii, ktorá si 
chcela ukradnúť svoj sen o šťastí a utiecť konvenciám.

14.
Štvrtok

19:00

120 min.

E. Murphy vstupné: 12 €

Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, 
neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-
obyčajnom, čo priniesol jeden rok.

Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, 
neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-
obyčajnom, čo priniesol jeden rok.

MOJE BABY VSTUP OD 18 ROKOV

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

AKO BONNIE A CLYDE

28.
Štvrtok

19:00

120 min.

E. Murphy vstupné: 12 €

Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, 
neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-
obyčajnom, čo priniesol jeden rok.

Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom, 
neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne-
obyčajnom, čo priniesol jeden rok.

MOJE BABY VSTUP OD 18 ROKOV

VOĽNOMYŠLIENKAR

VOĽNOMYŠLIENKAR

Schmitt vo svojej hre ukazuje, že na svete snáď nie je nič relatívnejšie ako 
morálka a jeho vtipné dialógy sú pohladením pre divákovu inteligenciu 
a citlivosť. Inscenácia je určená pre večerného diváka.

vstupné: 12 €Štvrtok

21.
19:00

90 min.

E. - E. Schmitt

ZOZNAMKA
Pôvodná slovenská komédia. Úsmevný príbeh od košickej autorky 
s netradičnou zápletkou, ktorý divákovi odľahčeným spôsobom predvedie 
strasti i slasti súčasného manželstva.

vstupné: 10 €

90 min.

Utorok

26.
19:00

Adriana Krúpová

Zmena programu vyhradená!
www.sdke.sk

www.navstevnik.sk

HLAVNÝ PARTNER: MEDIÁLNI PARTNERI:

PARTNERI: DIVADLO PODPORILI:

Prijímame kultúrne poukazy.

AKO BONNIE A CLYDE

www.eeagrants.sk/culture

Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí.

„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom 
Finančného mechanizmu EHP  a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 500 000 EUR “

“Zachráňme dedičstvo našich predkov”
“Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice”

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja “Investícia do vašej budúcnosti”
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