MAREC 2019
HISTORICKÁ BUDOVA

1. CHROBÁK V HLAVE

Brilantná komédia, kde centrálnou zápletkou je nevera verných, ktorým
ktosi skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Jedna z najhranejších komédií na
175 min. svete, drzá, ľahkonohá, francúzska.
19:00

Sobota Ondrej Šoth

ČINOHRA

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

3. NAŠI furianti

Do pokojného dedinského života zasiahnu obecné voľby na nočného
hlásnika a spustí sa celá spleť neočakávaných udalostí. Nie je to však
150 min. dráma, ale zemitá komédia.
16:00

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

Súčasné multimediálne tanečné divadlo hľadajúce odpoveď na otázku ako
sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením,
150 min. že je možné zmeniť svet.
19:00

Streda J. Strauss ml.

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

20. NETOPIER

Netopier predstavuje ťažkú skúšku operného ansámblu nielen z
interpretačnej, ale i z hereckej stránky. Dobre zvládnutá inscenácia je
195 min. hereckým koncertom korunovaným nádhernými melódiami.
19:00

Štvrtok L. Knutzon

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Piatok Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková

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

PREDPREMIÉRA

Súčasné multimediálne tanečné divadlo hľadajúce odpoveď na otázku ako
sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením,
150 min. že je možné zmeniť svet.
19:00

Ondrej Šoth

I. PREMIÉRA

Séria “A1”

Súčasné multimediálne tanečné divadlo hľadajúce odpoveď na otázku ako
sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením,
150 min. že je možné zmeniť svet.
19:00

Sobota Ondrej Šoth

II. PREMIÉRA

Séria “A2”

Súčasné multimediálne tanečné divadlo hľadajúce odpoveď na otázku ako
sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením,
150 min. že je možné zmeniť svet.
19:00

ČINOHRA

Nedeľa A. Lindgrenová

19:00

vstupné: 8 - 7 - 5 - 4 €

W. Shakespeare

26. ROMEO A JÚLIA
19:00

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

27. FALSTAFF

OPERA

V tomto diele sa stretli dve geniálne umelecké osobnosti, dvaja majstri
svojho remesla: William Shakespeare a Giuseppe Verdi, ktorý mal k
150 min. dispozícii jedno z najlepších libriet opernej histórie.
19:00

Piatok

G. Puccini

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

29. BOHÉMA

Paríž, hýriví umelci, veľká láska, krutý osud – to je krátka charakteristika
deja vykresľujúceho lásku chudobného básnika Rodolfa k nežnej krajčírke
130 min. Mimi, ktorých na chvíľu spojí náhoda, ale navždy rozdelí krutá choroba.
19:00

Sobota L. Minkus

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

16. M. R. ŠTEFÁNIK

23. LABUTIE JAZERO

Streda G. Verdi

vstupné: 17 - 15 - 10 - 5 €

15. M. R. ŠTEFÁNIK

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Dynamické, vášnivé tanečné divadlo rozprávajúce renesančný príbeh z
Verony. Vytrvalá láska krásnej Júlie k Romeovi prerastie až do tragického
110 min. rozhodnutia.

vstupné: 12 -10 - 7 - 4 €

14. M. R. ŠTEFÁNIK

19:00

Utorok
BALET

Opera opier, ktorá akoby sa stála mimo čas a priestor. Dielo z posledných
rokov majstrovho života smelo konkuruje najlepším hudobným drámam
185 min. všetkých období.
19:00

22. OTELLO
Na pozadí mocenských

Azda najhranejší klasický balet sa po necelom roku vracia na javisko
Štátneho divadla Košice v novom naštudovaní dvoch významných
160 min. svetových osobnosti baletu.

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

13. DON GIOVANNI

Piatok

BALET

9. TOM, DICK A HARRY
19:00

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Sobota P. I. Čajkovskij

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

OPERA

ČINOHRA

Sobota R. Cooney, M. Cooney

G. Verdi

snažení vidíme intrigána Jaga, žiarlivého
vojenského veliteľa Otella a jeho ženu Desdemonu, ktorá je Otellom za
150 min. domnelú neveru uškrtená.

OPERA

BALET

19:00 Oslava rodnej zeme, našich slovenských aj českých tradícií, ktorej hlavným
motívom je príbeh českej dievčiny a slovenského chlapca, s ktorých
150 min. vzťahom nesúhlasia rodičia dievčiny.

19:00

Piatok

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

8. RODNÁ ZEM

Štvrtok Ondrej Šoth

Čierna komédia dánskej súčasnej autorky. Keď je dvojica šťastných
majiteľov nového domu krok od vysnívaného pokoja, začnú sa diať tajomné
140 min. veci.

BALET

OPERA

21. REMESELNÍCI
7. NABUCCO
Návrat najhranejšej Verdiho opery po piatich rokoch. Nové naštudovanie

19:00

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

OPERA

Séria “R1”

19. M. R. ŠTEFÁNIK

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

Štvrtok G. Verdi

BALET

19:00

Utorok Ondrej Šoth
BALET

19:00

Nedeľa Ladislav Stroupežnický

BALET

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

OPERETA

BALET

2. CHARLIE CHAPLIN

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

18. ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

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
155 min. húževnatej pracovitosti i talentu zažil nesmierny úspech a slávu.

BALET

Pondelok E. Kálmán
OPERA

vstupné: 15 - 12 - 8 - 4 €

G. Feydeau

ČINOHRA

ČINOHRA

Piatok

vstupné: 12 - 10 - 7 - 4 €

30. BAJADÉRA

Tragický príbeh lásky bajadéry – tanečnice Nikie, bojovníka Solora
a Gamzatti, dcéry maharadžu, je vďačnou témou pre baletné telesa
152 min. s dominujúcou technikou klasického tanca.
19:00

vstupné: 4 - 2 €

17. 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 130 min. spriateliť dva znepriatelené rody. Dokážu deti viac ako dospelí?
16:00

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”

MAREC 2019
MALÁ SCÉNA

2.

19:00 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
130 min. dobrý koláč, či prečo je v Košiciach tak „veľa synagóg a tak málo Židov".
vstupné: 15 €

Streda K. Gärtnerová, E. Bryll

4. URNA NA PRÁZDNOM JAVISKU

Tri herečky a jedna operná speváčka sa stretávajú na prázdnom javisku, aby
tu vykonali rituál. Pohrebný. Lúčia sa so svojim režisérom, milencom a de
150 min. facto i tvorcom.
19:00

vstupné: 15 €

ČINOHRA

VSTUP OD 18 ROKOV
Tri ženy vo vzájomných monológoch hovoria o všetkom bežnom,
neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne140 min. obyčajnom, čo priniesol jeden rok.

Streda E. Murphy

6. MOJE BABY

ČINOHRA ČINOHRA

19:00

7.

M. Gavran

8.

Jean B. P. Molière

19:00

19:00

vstupné: 15 €

VŠETKO O MUŽOCH
Predstavenie venované k MDŽ

ČINOHRA

27. NA SKLE MAĽOVANÉ
19:00 Najhranejšie spracovanie príbehu slovenskej zbojníckej legendy Juraja
Jánošíka v podobe „ľudového" či folklórneho beatového muzikálu. Herci
80 min. študenti aj herci dospeláci rozohrajú príbeh plný známych melódií.

30. SÁRA SALKHÁZI

19:00 Žena s rukami vo vreckách, ako sa aj sama nazývala, sa vpísala do dejín
mesta. Sára Salkházi bola intelektuálka z dobrej rodiny. Žila bohémskym
120 min. životom, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery.

31.
19:00

Jean B. P. Molière

ČINOHRA
ČINOHRA

vstupné: 15 €

ŠKOLA ŽIEN

www.navstevnik.sk
www.sdke.sk

Zmena programu vyhradená!
Prijímame kultúrne poukazy.

vstupné: 15 €

vstupné: 3 €

9. HERCI ČÍTAJÚ DOBŠINSKÉHO
16:00 Netradičné čítanie rozprávok Pavla Dobšinského. Do interaktívneho
„čítania“ rozprávok sa budú môcť zapojiť rodičia aj deti a oživí ich aj tieňové
divadlo a autorské detské pesničky.

“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”

HLAVNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

vstupné: 3 €

10. TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK
16:00 Pôvodná hra Ľubomíra Feldeka podľa klasickej anglickej rozprávky o troch
prasiatkach a vlkovi, ktorý sa ich snaží oklamať. Príbeh oživia pesničky
60 min. takmer už dvorného skladateľa Mariána Čekovského.

14.
19:00

M. Gavran

vstupné: 15 €

VŠETKO O MUŽOCH

Streda Jakub Nvota, Miriam Kičiňová
ČINOHRA

V inscenácii sa fajčí.

Klasická komédia by pokojne mohla mať

Nedeľa Ľubomír Feldek

vstupné: 12 €

20. AKO BONNIE A CLYDE

PARTNERI:

Odvrátená strana romantickej legendy o láske až za hrob. Doslova. Ako
Bonnie a Clyde je súčasná hra Jakuba Nvotu o jednej generácii, ktorá si
120 min. chcela ukradnúť svoj sen o šťastí a utiecť konvenciám.
19:00

Piatok Adriana Krúpová
ČINOHRA

vstupné: 12 €

ŠKOLA ŽIEN podtitul komédia nielen o žiarlivosti.

Sobota Pavol Dobšinský

ČINOHRA ČINOHRA

vstupné: 12 €

Sobota Kamil Žiška

ČINOHRA

ČINOHRA

8:00 12:00

DOMA U HITLEROVCOV

Pondelok Martin Čičvák

ČINOHRA

27. DIVADELNÁ KVAPKA KRVI

vstupné: 12 €

ČINOHRA

ČINOHRA

Sobota Arnošt Goldflam

DIVADLO PODPORILI:

vstupné: 15 €

22. EŠTE SA TO DÁ ZACHRÁNIŤ
19:00 Súčasná slovenská hra, ktorá sa asi neodohráva vo vzdialenej budúcnosti.
Ako sa dostať rýchlo k peniazom z eurofondov? Ako sa rýchlo dostať k
90 min. biznisu s výhodami? Jedna rodina, jeden nápad a spoločný ťah na bránu.

23. Pavol Dobšinský
16:00

HERCI ČÍTAJÚ DOBŠINSKÉHO

23. Martin Čičvák
19:00

vstupné: 3 €

vstupné: 15 €

URNA NA PRÁZDNOM JAVISKU

ČINOHRA

vstupné: 12 €

24.ZNOVUZJEDNOTENIE KÓREÍ

ČINOHRA

Nedeľa J. Pommerat

26. E. Murphy
19:00 MOJE BABY

19:00 Znovuzjednotenie Koreií nie je vôbec o politike. A nie je ani o Slovensku a
Kórei. Ale mohla by byť o rozdeleniach vo svete mužov a žien, o rozdielnosti
90 min. v našich vzťahoch a o hľadaní cesty k sebe.
vstupné: 15 €
VSTUP OD 18 ROKOV

Štátne divadlo Košice – štátna príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
INFORMÁCIE O PROGRAME
www.sdke.sk
www.navstevnik.sk
www.divadlokosice.sk
sdke@sdke.sk
REZERVÁCIA A PREDAJ VSTUPENIEK
DENNÁ POKLADŇA
TEL: +421 / 55 / 245 22 69
FAX: +421 / 55 / 245 22 12
E-MAIL: sales@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
DENNÁ POKLADŇA
Pondelok - Piatok: 9:00 - 12:30 a 13:00 - 17:30
Sobota: 9:00 - 13:00
VEČERNÁ POKLADŇA
1 hod. pred predstavením

