
G. Madia         

ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
Malá Dorotka žije u svojho strýka Henryho a tety Emy v Kansase. 
Počas veľkej búrky ju tornádo prenesie do ďalekej krajiny. 
Dorotka sa chce vrátiť domov, no jediný, kto jej môže pomôcť, 
je veľký čarodejník Oz zo Smaragdového mesta.

HISTORICKÁ BUDOVA

SEZÓNA 2022|2023 JANUÁR

P. Weiss                                      

MARAT/SADE
Revolučné časy prinášajú preverovanie ideí v praxi a následný 
zmätok. Od myšlienky k činu je evolučná cesta nahradená re- 
volučnou skratkou, ktorá nevyhnutne vedie k tragédiám ľudí aj 
celých národov.

G. Verdi

RIGOLETTO
Jedna z najslávnejších stálic talianskeho repertoáru, opera Rigo-
letto, mala premiéru v roku 1851 a napísaná bola podľa divadelnej 
hry Victora Huga „Kráľ sa zabáva".

F. Molnár                           

LILIOM 
Liliom je síce sentimentálny, no zároveň aj tragikomický príbeh 
z mestskej periférie, v ktorom sa prelína niekoľko línií: spolo- 
čenská,vzťahová, psychologická...

18 
ST.

19:00

19 
ŠT.

19:00

G. Puccini

TOSCA
Príbeh o slávnej i krehkej speváčke Toske, vášnivom maliarovi 
Cavaradossim a sadistickom šéfovi polície Scarpiovi so strhujúci-
mi melódiami Giacoma Pucciniho, ktoré sa stali nesmrteľnými.

20 
PI.

19:00

B. Shaw                                                                 

PYGMALION
Slávna literárna predloha muzikálu My Fair Lady. Profesor fone-
tiky Higgins uzavrie stávku, že dieťa ulice - chudobnú predavač-
ku kvetov Lízu,  pretvorí na skutočnú dámu. 

22 
NE.

16:00

24 
UT.

16:00

R. Cooney, M. Cooney              VSTUP OD 15 ROKOV.

TOM, DICK A HARRY
Bláznivá situačná komédia od renomovaného anglického auto-
ra, v ktorej uvidíme, čo všetko sa môže stať, keď sa jeden bezdet-
ný pár rozhodne adoptovať si dieťa. 

F. M. Dostojevskij                                                            

BESY
Antinihilistický román, sociálna a politická satira, psycholo- 
gická dráma a alegória vykresľujúca katastrofálne dôsledky  
politického a morálneho nihilizmu.

27 
PI.

19:00

28 
SO.

19:00

K. Szymanowski                                

KRÁĽ ROGER 
Príbeh opery je príbehom vládcu Rogera ako reprezentanta 
spoločenského systému, sveta racionality, poriadku a viery, ktorý 
naruší tajomný Pastier.

29 
NE.

16:00

P. I. Čajkovskij                                              

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

31 
UT.

19:00

G. Verdi 

NABUCCO
Svetoznáma opera, z pera talianskeho majstra, nám predkladá 
príbeh o starovekom vládcovi Nabuchodonozorovi II., o strete 
náboženských kultúr, o nekonečnom smäde ovládať svet okolo 
seba, o večnej ľudskej túžbe podobať sa Bohu. 

Sofokles                  VSTUP OD 16 ROKOV.         

OIDIPUS
V Tébach zúri mor a ľudia sú zúfalí. Prirodzenosť im velí nájsť  
vinníka katastrofy. Kto za to všetko môže? Kto mor zavinil? Kto 
nesie zodpovednosť?

ZMENA  PROGRAMU  VYHRADENÁ!

17 
UT.

19:00

16
PO.

19:00

23 
PO.

19:00

30 
PO.

19:00

 O. Šoth                                    VSTUP OD 16 ROKOV.                                                   

NUREYEV
Biografický príbeh umelca, ktorý zmenil svet tanca.  Je to príbeh 
o neslobode. O tom, že slobodu si treba vždy vybojovať, aj za  cenu 
obetí. Rudolf Nureyev patril medzi najvýznamnejšie tanečné 
osobnosti 20. storočia.

TEŠÍME SA NA VÁS
     V NOVOM ROKU



A. Goldflam                                                        VSTUP OD 15 ROKOV.

DOMA U HITLEROVCOV
Otom, prečo sa Hitlerovcom nedarí mať dieťa, čo sa deje v lá- 
groch, aký je recept na dobrý koláč, či prečo je v Košiciach tak 
„veľa synagóg a tak málo Židov”.                                     

J. B. P. Molière                       VSTUP OD 16 ROKOV.                                                                      

ŠKOLA ŽIEN               
Klasická komédia francúzskeho dramatika Jeana Baptista Po-
quelina Molièra by pokojne mohla mať podtitul komédia nielen 
o žiarlivosti.

L. von Trier                                                          VSTUP OD 18 ROKOV.                                                                      

IDIOTI 
Úzka skupina intelektuálov má zvláštnu záľubu - hrajú sa na  
idiotov, provokujú tým ľudí na verejnosti, vytvárajú neštandard-
né situácie, dostávajú nič netušiace obete do nekomfortných 
situácií, vyvolávajú nečakané reakcie.

MALÁ SCÉNA

E. Murphy                                                                 VSTUP OD 18 ROKOV.       

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

J. Pommerat                                                            VSTUP OD 15 ROKOV.  

ZNOVUZJEDNOTENIE KÓREÍ     
Znovuzjednotenie Koreií nie je vôbec o politike. A nie je ani 
o Slovensku a Kórei. Ale mohla by byť o rozdeleniach vo sve- 
te mužov a žien, o rozdielnosti v našich vzťahoch a o hľada- 
ní cesty k sebe.

A. T. Jensen                        VSTUP OD 16 ROKOV.                                                                

ADAMOVE JABLKÁ 
Aké skúšky zažíva moderný človek? Je to test Diabla alebo 
Božie znamenie? Môže obyčajný jablkový koláč spôsobiť 
zmenu extrémistu, zachrániť farára a spojiť nespojiteľné? 

26 
ŠT.

19:00

M. Čičvák

NAVEKYAMEN    
Čo ak kňaz, ktorý ide dať posledné pomazanie, zablúdi do divadla? 
Navyše do košického divadla. Napokon, je to kňaz z košickej „oko-
lice“. Odpusteniu však predchádza spoveď. Nakoľko je úprimná?  
A kto spovedá koho?

15 
NE.

15:00

K. Žiška                                    VSTUP OD 15 ROKOV.                                                                       

SÁRA SALKHÁZI    
Žena s rukami vo vreckách, ako sa aj sama nazývala, sa 
vpísala do dejín mesta. Žila bohémskym životom, ale prešla 
veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery.

V INSCENÁCII SA FAJČÍ. 

24 
UT.

19:00

25 
ST.

19:00

Mediálni partneri Divadlo podporili

Partneri divadla

REZERVÁCIA A PREDAJ VSTUPENIEK
DENNÁ POKLADŇA
TEL: +421 / 55 / 245 22 69
E-MAIL: sales@sdke.sk

KÚPOU VSTUPENKY SÚHLASÍTE
SO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI.
VSTUP DO HĽADISKA PO ZAČIATKU 

PREDSTAVENIA JE ZAKÁZANÝ.

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

VEČERNÁ POKLADŇA | 1 hod. pred predstavením

WWW.SDKE.SK
WWW.NAVSTEVNIK.SK

A. Vargová s deťmi

Interaktívny program pre deti  

MALÁ SCÉNIČKA 
Program je určený pre deti od 8 do 12 rokov, ktoré počas prib-
ližne dvoch hodín za pomoci umelcov z divadla vymyslia krátke 
predstavenie  - scénky, spoločne vytvoria náznakový divadelný 
kostým a na záver svoje scénické dielko odpremiérujú.

16 
PO.

19:00

 S. Rushdie                                   VSTUP OD 6 ROKOV.

HARÚN A MORE PRÍBEHOV
V krajine Alifbai, v meste tak smutnom, že zabudlo svoje meno, 
žije s manželkou Sorájou a synom Harúnom slávny rozprávač 
príbehov Rašid Kalifa. 

17 
UT.

19:00

22 
NE.

19:00

27 
PI.

19:00

29 
NE.

16:00

31 
UT.

19:00


