
HISTORICKÁ BUDOVA

NOVEMBER 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?

Pondelok

20.
19:00

130 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

23.
19:00

180 min.

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 4 - 2 €

T. Pratchett

G. Bizet

G. Bizet

S. Prokofjev

S. Prokofjev

S. Prokofjev

VÝCHOVNÝ KONCERT

VÝCHOVNÝ KONCERT

VÝCHOVNÝ KONCERT

VÝCHOVNÝ KONCERT

VÝCHOVNÝ KONCERT

MAŠKARÁDA

CARMEN

CARMEN

PETER A VLK

PETER A VLK

PETER A VLK

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. 

Carmen umožňuje mladému divákovi pochopiť zákonitosti opery nielen 
pasívnym prijímaním predstavenia. Diváci budú vtiahnutí do deja opery. A možno 
práve vďaka tejto interakcii získajú kladný vzťah k opere a divadlu ako takému.

Interaktívne predstavenie ponúka možnosť vytvárať dej rozprávky a jej 
postavy, príležitosť odskúšať si dirigovanie orchestra či otestovať svoje 
vedomosti prostredníctvom zvukových hudobných hádaniek.

Sobota

Pondelok

Streda

4.

20.

21.

22.

23.

24.

19:00

10:00
a 12:00

10:00
a 12:00

12:00

10:30
a 12:00

10:30
a 12:00

160 min.

60 min.

60 min.

Piatok

J. Strauss ml.

24.
19:00

130 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!

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

vstupné: 13 - 10 - 7 - 4 €

vstupné: 13 - 10 - 7 - 4 €

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Anton P. Čechov

Anton P. Čechov

Anton P. Čechov

Anton P. Čechov

Anton P. Čechov

W. Shakespeare

G. Verdi

I. PREMIÉRA

II. PREMIÉRA

Séria “A1”

Séria “A2”

Séria “R1”

Séria “R1”

UJO VÁŇA

UJO VÁŇA

UJO VÁŇA

UJO VÁŇA

UJO VÁŇA

HAMLET

FALSTAFF

Hra o premárnených osudoch, o jemných odtieňoch mužsko-ženských 
vzťahov. O demaskovaní snov a krutých prebudeniach z nich.  Napriek tomu 
je to však komédia.  

Hamlet sa na javisko košického divadla vracia 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.

Piatok

Štvrtok

Piatok

17.

18.

22.

29.

30.

2.

3.

19:00

19:00

19:00

19:00

10:30

19:00

19:00

150 min.

80 min.

150 min.

5.
Nedeľa G. Verdi

19:00

150 min.

TRUBADÚR
vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

Romantický príbeh zo Španielska 15.storočia o trubadúrovi Manricovi 
a cigánke Azucene, plný hrdinstva, úkladov, lásky, nenávisti a pomsty, je 
pomerne spletitý a jeho zápletky nepravdepodobné.

E. Kálmán

E. Kálmán

vstupné: 4 - 2 €

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Táto komická spevohra plná milostných zápletiek, dejových zvratov sa stala 
v posledných desaťročiach jedným z najhranejších titulov vo svojom žánri. 
Uvádzaná v slovenskom preklade s akcentom na jazykovú hru a vtip.

Táto komická spevohra plná milostných zápletiek, dejových zvratov sa stala 
v posledných desaťročiach jedným z najhranejších titulov vo svojom žánri. 
Uvádzaná v slovenskom preklade s akcentom na jazykovú hru a vtip.

9.

8.

GRÓFKA MARICA

GRÓFKA MARICA
Streda

10:00

19:00

130 min.

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

10.NABUCCO
19:00

160 min.

Najhranejšia Verdiho opera v réžii legendy českej opernej réžie Václava 
Véžníka, ktorého pohľad na Verdiho opery poznajú aj významné európske 
operné domy.

Sobota

11.
19:00

vstupné: 8 - 7 - 5 - 4 €P. I. Čajkovskij

SPIACA KRÁSAVICA
Šípková Ruženka v podobe romantického baletu žne úspechy od čias Sankt 
Peterburgskej premiéry z roku 1890. Princezná Aurora a princ Desiré, Víla 
Orgován či Striga Carabosse ožívajú na košickom javisku.140 min.

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €R. Wagner

VÍLY
Vzkriesenie zabudnutého diela zobrazujúceho lásku Ady, ktorá je ochotná 
vzdať sa svojej nesmrteľnosti pre lásku k manželovi Arindalovi. Romantický 
príbeh s rozprávkovými prvkami. 

Streda

15.
19:00

180 min.

vstupné: 10 - 8 - 6 - 4 €A. I. Chačaturjan

VSTUP 
OD 18 ROKOV.SPARTAKUS

Nové spracovanie baletu, ktorý už v ére komunizmu vyvolával v Rusku 
vášnivé diskusie. Po úspešnej Anne Karenine naštudoval Kirill Simonov 
v Košiciach nesmrteľný príbeh na hudbu Arama Chačaturiana.

Utorok

21.
19:00

90 min.

25.

V. Malakhov

Sobota

19:00

110 min.

BAJADÉRA
vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

Tragický príbeh lásky bajadéry – tanečnice Nikie, bojovníka Solora 
a Gamzatti, dcéry maharadžu, je vďačnou témou pre baletné telesa 
s dominujúcou technikou klasického tanca.

28.
Utorok

19:00

LA TRAVIATA

170 min.

G. Verdi

Veselá hriešnosť, morálna skazenosť, nóbl vystupovanie parížskej 
spoločnosti, zábava a osamelosť, peniaze a núdza, no v popredí intímny 
portrét nešťastnej Violetty Valery podľa zápiskov Alexandra Dumasa.

vstupné: 10 - 8 - 6 - 4 €

30.
Štvrtok

19:00

90 min.

ANNA KARENINA
K. Simonov, L. N. Tolstoj, R. Ščedrin vstupné: 10 - 8 - 6 - 4 €

Mladý ruský režisér a choreograf Kirill Simonov si exkluzívne pre košický 
balet vybral svetoznámy príbeh Anny Kareniny pre odhalenie premenlivosti 
človeka, túžby po šťastí a úsilia o mravné seba zdokonalenie. 



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 €Streda

8.
19:00

90 min.

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:  €Utorok

14.
17:00

Pondelok Z. Egressy

VSTUP OD 18 ROKOV6.
19:00

95 min.

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 €Štvrtok

2.
19:00

Arnošt Goldflam

130 min.

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 €Utorok

28.
19:00

80 min.

K. Gärtnerová, E. BryllF. Zeller vstupné: 10 €

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?

7. OTEC (LE PÉRE)

Utorok

19:00

100 min.

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

vstupné: 10 €

70 min.

Sobota

Utorok

11.

21.

19:00

19:00

Adriana Krúpová

Nedeľa Ondrej Šoth

19.
19:00

85 min.

vstupné: 20 €

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!

Zmena programu vyhradená!
www.sdke.sk

www.navstevnik.sk
Prijímame kultúrne poukazy.

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”

Štátne divadlo Košice – štátna príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

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:

NOVEMBER 2017

Streda

22.
17:00
19:30

BEZ ŠEPKÁRA
Milan Kolcun vás „bez šepkára“ zoznámi  s košickými (ne)celebritami. 
Nechajte sa previesť známymi neznámymi Košičanmi zákulisím divadla, ale 
aj mestom a životom v ňom, v talkshow známeho košického „potulkára“. 

vstupné: 14 - 12 - 10 €Talkshow Milana Kolcuna

Jakub Nvota, Miriam Kičiňová

120 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.

vstupné: 15 €


