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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?

Streda

25.
10:00

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.

Štvrtok

12.
19:00

180 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. 

Pondelok

Utorok

16.

17.

19:00

10:00

150 min.

150 min.

G. Feydeau

G. Feydeau

Štvrtok

Piatok

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

vstupné: 4 - 2 €

CHROBÁK V HLAVE

CHROBÁK V HLAVE

19.

20.

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. 

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.

160 min.

19:00

10:00

Pondelok J. Strauss ml.

30.
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.

21. TOM, DICK A HARRY
Sobota

19:00

130 min.

Streda

19:00

4. RIGOLETTO
Jedna zo stálic talianskeho repertoáru napísaná podľa divadelnej hry 
Victora Huga „Kráľ sa zabáva". Kritická sonda prinášajúca obraz vulgárnej a 
obscénnej spoločnosti v kontraste s bezvýhradnou láskou otca a dcéry.

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €G. Verdi

150 min.

Predstavenie vzniklo s podporou 
spoločnosti VSE/RWE

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

vstupné: 17 - 15 - 10 - 4 €

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

vstupné: 17 - 15 - 10 - 4 €

vstupné: 13 - 10 - 7 - 4 €

W. Shakespeare

G. Verdi

W. Shakespeare

W. Shakespeare

W. Shakespeare

G. Verdi

L. Grosman

I. PREMIÉRA

I. PREMIÉRA

PREDPREMIÉRA

II. PREMIÉRA

II. PREMIÉRA

Divadlo J. Záborského Prešov

Séria “A1”

Séria “A1”

Séria “A1”

Séria “R1”

Séria “A2”

Séria “A2”

HAMLET

FALSTAFF

HAMLET

HAMLET

HAMLET

FALSTAFF

OBCHOD NA KORZE

Hamlet sa na javisko košického divadla tentoraz vráti v tanečnej podobe. 
Tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života nastoľuje základnú otázku – či je 
lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa o to nezaujímať.  

V tomto diele sa stretli dve geniálne umelecké osobnosti, dvaja majstri 
svojho remesla: William Shakespeare a Giuseppe Verdi, ktorý mal k 
dispozícii jedno z najlepších libriet opernej histórie.

Hamlet sa na javisko košického divadla tentoraz vráti v tanečnej podobe. 
Tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života nastoľuje základnú otázku – či je 
lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa o to nezaujímať.  

Hamlet sa na javisko košického divadla tentoraz vráti v tanečnej podobe. 
Tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života nastoľuje základnú otázku – či je 
lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa o to nezaujímať.  

Hamlet sa na javisko košického divadla tentoraz vráti v tanečnej podobe. 
Tragédia o hľadaní zmyslu ľudského života nastoľuje základnú otázku – či je 
lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa o to nezaujímať. 

V tomto diele sa stretli dve geniálne umelecké osobnosti, dvaja majstri 
svojho remesla: William Shakespeare a Giuseppe Verdi, ktorý mal k 
dispozícii jedno z najlepších libriet opernej histórie.

Tragikomédia o dvoch bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom 
spoločenského diania ocitli v neriešiteľnej situácii, do akej sa môže dostať 
každý z nás. 

Piatok

Piatok

Štvrtok

Streda

Sobota

Sobota

Nedeľa

6.

27.

5.

11.

7.

28.

8.

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

150 min.

150 min.

150 min.

150 min.

150 min.

150 min.

150 min.

Utorok

10.
19:00

150 min.

vstupné: 13 - 10 - 7 - 4 €Petr Zelenka

PRÍBEHY OBYČAJNÉHO ŠIALENSTVA
Komédia zo súčasnosti znejasňujúca hranice medzi normou a deviáciou. 
Zdanlivá normálnosť je častokrát iba maskou skrytého šialenstva a tie 
najbizarnejšie šialenosti sú pri bližšom pohľade vlastne celkom prirodzené.

JÁNOŠÍK
O. Šoth, Z. Mistríková

Národy majú svoje legendy a slovenský si ju vytvoril v postave Jánošíka. 
Poznáte jeho príbeh? Pozrite si ho v efektnom tanečnom spracovaní so 
živým hudobným sprievodom ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar.

vstupné: 8 - 7 - 5 - 4 €Streda

18.
19:00

70 min.

Utorok

24.
19:00

vstupné:  8 - 7 - 5 - 4 €

CARMEN
G. Bizet, R. Ščedrin, Deep Forest

Známy dramatický príbeh plný španielskeho koloritu. Ščedrinova hudba 
bola viac ako dobrým základom pre tanečné divadlo, ale chýbalo v nej viac 
zemitosti a vášne. Túto medzeru vyplnila hudba skupiny Deep Forest.90 min.

RIGOLETTO



OKTÓBER 2017
MALÁ SCÉNA

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 €E. - E. Schmitt

KLUB PRIATEĽOV DIVADLA
Pred každou premiérou sa v neformálnych rozhovoroch s tvorcami dozviete 
ako sa jednotlivé inscenácie pripravujú, o umeleckých zámeroch, ich 
realizácii a všetko to, čo vás zaujíma.

vstupné:  €

VSTUP OD 18 ROKOV

vstupné: 10 €

NEHODA
Svet okolo Ester a jeho reálne situácie pomaly prekĺznu do sureálnej snovej 
dimenzie. Nedá sa odhadnúť, kde končí realita, a kde začína hra fantázie, čo 
spoločne vedie k prekvapivému koncu.                       V INSCENÁCII SA FAJČÍ

DOMA U HITLEROVCOV
Fikcia, ktorá sa s humorom vracia k téme druhej svetovej vojny. Alebo o tom, 
prečo sa Hitlerovcom nedarí mať dieťa, čo sa deje v lágroch, aký je recept na 
dobrý koláč, či prečo je v Košiciach tak „veľa synagóg a tak málo Židov".

vstupné: 12 €Arnošt Goldflam

NA SKLE MAĽOVANÉ
Najhranejšie spracovanie príbehu slovenskej zbojníckej legendy Juraja 
Jánošíka v podobe „ľudového" či folklórneho beatového muzikálu. Herci 
študenti aj herci dospeláci rozohrajú príbeh plný známych melódií. 

vstupné: 12 €K. Gärtnerová, E. Bryll

VSTUP 
OD 18 ROKOVVŠETKO O MUŽOCH

Brilantná komédia súčasného chorvátskeho dramatika Mira Gavrana. Druhý 
diel úsmevných pohľadov na ľudstvo, tentokrát na jeho „silnejšiu“ 
polovičku.

vstupné: 12 €

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK
Pôvodná hra Ľubomíra Feldeka podľa klasickej anglickej rozprávky o troch 
prasiatkach a vlkovi, ktorý sa ich snaží oklamať. Príbeh oživia pesničky 
takmer už dvorného skladateľa Mariána Čekovského. 

vstupné: 3 €

vstupné: 3 €

Ľubomír Feldek

Ľubomír Feldek

Streda

11.
19:00

90 min.

Utorok

3.
17:00

Pondelok Z. Egressy

2.
19:00

150 min.

Streda

4.
19:00

120 min.

Štvrtok

5.
19:00

90 min.

100 min.

Piatok

13.
19:00

M. Gavran

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK
Pôvodná hra Ľubomíra Feldeka podľa klasickej anglickej rozprávky o troch 
prasiatkach a vlkovi, ktorý sa ich snaží oklamať. Príbeh oživia pesničky 
takmer už dvorného skladateľa Mariána Čekovského. 

60 min.

60 min.

Nedeľa

Pondelok

15.

16.

16:00

10:00

Streda Jakub Nvota, Miriam Kičiňová

18.
19:00

150 min.

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.

24.
Utorok

19:00

120 min.

E. Murphy

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

KLUB PRIATEĽOV DIVADLA
Pred každou premiérou sa v neformálnych rozhovoroch s tvorcami dozviete 
ako sa jednotlivé inscenácie pripravujú, o umeleckých zámeroch, ich 
realizácii a všetko to, čo vás zaujíma.

Utorok

24.
17:00

NA SKLE MAĽOVANÉ
26.
19:00

K. Gärtnerová, E. Bryll

F. Zeller

Jeden otec a jedna dcéra a mnoho otázok. Je André bývalý tanečník? Žije 
jeho dcéra spolu s manželom s ním? Alebo je André bývalý inžinier a jeho 
dcéra je už dávno odsťahovaná v Londýne? A kde vlastne žije André?

Jeden otec a jedna dcéra a mnoho otázok. Je André bývalý tanečník? Žije 
jeho dcéra spolu s manželom s ním? Alebo je André bývalý inžinier a jeho 
dcéra je už dávno odsťahovaná v Londýne? A kde vlastne žije André?

23. OTEC (LE PÉRE)

Pondelok

19:00

120 min.

vstupné: 15 €

vstupné: 12 €

vstupné:  €

vstupné: 12 €

vstupné: 10 €

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”

REZERVÁCIA A PREDAJ VSTUPENIEK
DENNÁ POKLADŇA

TEL: +421 / 55 / 245 22 69
FAX: +421 / 55 / 245 22 12

E-MAIL: sales@sdke.sk

DENNÁ POKLADŇA
Pondelok - Piatok: 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:30

Sobota: 9:00  - 13:00
VEČERNÁ POKLADŇA

1 hod. pred predstavením

INFORMÁCIE O PROGRAME
www.sdke.sk
www.navstevnik.sk
www.divadlokosice.sk
sdke@sdke.sk

OBJEDNÁVKA VSTUPENIEK PRE ŠKOLY
OBCHODNÉ ODDELENIE

TEL: +421 / 55 / 245 22 42
FAX: +421 / 55 / 245 22 12
E-MAIL: marketing@sdke.sk

HLAVNÝ PARTNER: MEDIÁLNI PARTNERI:

PARTNERI: DIVADLO PODPORILI:

Štátne divadlo Košice – štátna príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Zmena programu vyhradená!
www.sdke.sk

www.navstevnik.sk
Prijímame kultúrne poukazy.


