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KOŠICKÉ DIVADLO PRE DIVÁKOV OTVORÍ JÁNOŠÍK 27. NOVEMBRA
Chýba vám pravá divadelná atmosféra? Štátne divadlo Košice má pre všetkých výbornú
správu. V piatok 27. novembra po dvoch mesiacoch opäť otvorí svoje brány pre divákov
baletným predstavením Jánošík v Historickej budove ŠDKE. V sobotu 28. novembra
zažije divadlo po vyše deviatich mesiacoch premiérový večer. Premiéra činohernej
inscenácie hry súčasného nemeckého autora Rolanda Schimmelpfenniga Čierna voda na
Malej scéne bude výnimočná – odvysielame ju naživo prostredníctvom portálu
navstevnik.online, ale aj pred divákmi priamo v hľadisku.
Divadlo pripravilo na koniec novembra a takmer celý december nový hrací plán (nájdete ho v sekcii
PROGRAM na našej webstránke). Vstupenky na jednotlivé predstavenia budú uvoľnené do predaja
v priebehu najbližších dní. Hrací plán akceptuje všetky v súčasnosti platné opatrenia.
Prichádzajúcim divákom bude špeciálnymi skenermi kontrolovaná telesná teplota a budú
upozornení na potrebu nasadenia rúška a dezinfekcie rúk. Z preventívnych dôvodov bude divadlo
pred každým predstavením od divákov žiadať poskytnutie kontaktných údajov, mena a priezviska
a telefónneho čísla, ktoré v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov divadlo využije
len v prípade nutnosti dohľadania kontaktov.
Okrem predstavení plánovaných na obdobie medzi 27. – 31. decembrom sa pôvodný hrací plán do
konca roka ruší. Návštevníci, ktorí mali zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia môžu
požiadať o vrátenie vstupného písomne e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu
vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken resp.
elektronická vstupenka zo stránky www.navstevnik.sk. V súvislosti s dodržiavaním koronakrízových
opatrení Vás chceme poprosiť, aby ste na vrátenie vstupeniek prioritne využívali elektronickú
komunikáciu. Len naozaj v prípade, že nemáte žiadnu možnosť komunikovať s divadlom
elektronicky, môžete zakúpené vstupenky vrátiť aj v dennej pokladni ŠDKE. Ďakujeme za
pochopenie. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať
najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle
príslušných právnych predpisov.
NAJBLIŽŠÍ PROGRAM ŠDKE S DIVÁKMI:
27. 11. 2020 o 19:00 – O. Šoth, Z. Mistríková: JÁNOŠÍK (balet) - Historická budova ŠDKE
28. 11. 2020 o 19:00 – R. Schimmelpfennig: ČIERNA VODA – PREMIÉRA (činohra) - Malá scéna ŠDKE
29. 11. 2020 o 19:00 - R. Schimmelpfennig: ČIERNA VODA (činohra) - Malá scéna ŠDKE
3. 12. 2020 o 19:00 - R. Schimmelpfennig: ČIERNA VODA (činohra) - Malá scéna ŠDKE
8. 12. 2020 o 19:00 – H. Naglik: Jurgova Hana (činohra) – Malá scéna ŠDKE
10. 12. 2020 o 19:00 - Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA / Alexandre Dumas ml.: DÁMA S KAMÉLIAMI
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