
Vstupné a Vstupenky 
Rezervácie vstupeniek telefonicky: pokladnica SDKSvN - 037 652 25 86  
obchodno-prevádzkový úsek - 037 652 40 91, mailom: obchodne@sdn.sk

Nedeľné predstavenia, skupina nad 5 osôb (vrátane) - zľava 1,-€ na osobu.

Otváracie hodiny pokladnice SDKSvN: pondelok až piatok od 8.00 h do 12.00 h a 13.00 h do 16.00 h  
a v nedeľu od 14.00 h do 15.30 h

www.staredivadlo.sk, www.facebook.com/staredivadlo, 
www.instagram.com/stare_divadlo, www.twitter.com/stare_divadlo

Zmena programu vyhradená!

noVember 2016

Zriaďovateľom starého divadla karola spišáka v nitre je nitriansky samosprávny kraj.

66. sezóna • 2016/2017 • november
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2 Janko a marienka
st Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

LiterÁrna kaViareŇ parnas 
Štúdio Tatra o 19.00 h; vstupné 3,- €; hosť: Jiří Jelínek

3 ako šLo VaJce na VandroVku
Št Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

4 ako šLo VaJce na VandroVku vypredané

pi Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

kemping story
Veľká sála o 18.30 h; vstupné 14,- €

6 Čin - Čin nedeľa
v divadle

ne Veľká sála o 15.00 h; vstupné 4,- €

10 môJ maLý princ verejná
generálka

Št Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 2,- €

11 môJ maLý princ i. premiéra
pi Veľká sála a Štúdio Tatra o 18.00 h, I. premIéra; vstupné 6,- €

13 môJ maLý princ ii. premiéra
ne Veľká sála a Štúdio Tatra o 15.00 h, II. premIéra; vstupné 6,- €

15 môJ maLý princ
ut Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

16 môJ maLý princ vypredané

st Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

18 Hop i. premiéra
pi Študovňa o 10.00 a 17.00 h; vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

19 JonÁš 
so Veľká sála o 20.00 h; vstup voľný

20 Hop ii. premiéra
ne Študovňa o 10.00 h, vstupné dospelí

môJ maLý princ nedeľa
v divadle

Veľká sála a Štúdio Tatra o 15.00 h; vstupné 5,- €

22 môJ maLý princ
ut Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

Hop
Študovňa o 10.00 h, vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

23 môJ maLý princ
st Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

24 o psíČkoVi a maČiČke
Št Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

25 ako šLo VaJce na VandroVku
pi Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

27 ako šLo VaJce na VandroVku nedeľa
v divadle

ne Veľká sála o 15.00 h; vstupné 4,- €

28 Hop
po Študovňa o 10.00 h vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

cLose Harmony Friends
Veľká sála o 19.00 h; vstupné 12,- €

29 môJ maLý princ
ut Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

30 môJ maLý princ
st Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

1 | ut SLOBODa pOD NÁKLaDOm (Slovensko, 2016, 58´, 2 € / 4 €) | o 18.30 h

1 | ut UČITeĽKa (SR-ČR, 2016, 102´, 2 € / 4 €) | o 20.00 h

7 | po SmrŤ  V SareJeVe (Franc.- Bosna-Herc., 2016, 85´, 3 € / 4 €) | o 18.30 h

7 | po IZBa  (Írsko, 2015, 91´, 3 € / 4 €) | o 20.15 h

8 | ut Ja, DaNIeL BLaKe (V.Británia – Franc., 2016, 100´, 3 € / 4 €) | o 19.30 h

14 | po HeDI (Tunis – Belg. – Franc., 2016, 88´, 3 € / 4 €) | o 18.00 h

14 | po SNOWDeN (USA-Nem.-Franc., 2016, 134´, 3 € / 4 €) | o 19.45 h

15 | ut SIeraNeVaDa (Franc.-Rumun.-Bosna-Herc.-Chorv.-Maced., 2016, 173´, 3 € / 4 €) | o 19.00 h

21 | po SpOJeNé ŠTÁTY LÁSKY (Poľsko - Švédsko, 2016, 104´, 3 € / 4 €) | o 18.00 h

21 | po NeSpOZNaNÝ (Slovensko, 2016, 84´, 3 € / 4 €) | o 20.00 h

22 | ut NeSpOZNaNÝ (Slovensko, 2016, 84´, 3 € / 4 €) | o 18.30 h

22 | ut mUSTaNG (Česko – Slovensko, 2016, 80´, 3 € / 4 €) | o 20.15 h

28 | po ZVÄČŠeNINa (Talianko – USA - V.Brit., 1966, 111´, 3 € / 4 €) | o 18.00 h

28 | po ČerVeNÝ paVÚK (Česko – Poľsko - Slovensko, 2015, 98´, 3 € / 4 €) | o 20.00 h

29 | ut a Je TU ZaS (Nemecko, 2015, 110´, 2 € / 4 €) | o 19.30 h

NOVé premIérY  
V STarOm DIVaDLe

Antoine de Saint-Exupéry 
maLÝ prINc 
Vesmírny bábkový kabaret + tančiareň pre celú 
rodinu. 
Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov... Náš Malý 
princ má rád život, zábavu, bláznivých priateľov 
a hlavne - TANEC. Vydajte sa s ním na putovanie po 
vesmíre a pretancujte sa do radosti. Mimochodom, 
kedy naposledy ste v divadle tancovali?

HOp 
Divadelný zážitok pre deti do 3 rokov. 
Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodičia! 
Konečne je aj vo Vašom Starom divadle niečo pre 
Vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do 
hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno.

NaŠe preDSTaVeNIa

Ľudmila Podjavorinská 
ČIN – ČIN  Veršovaný príbeh o milom, mladom 
a nezodpovednom vrabcovi Čimovi, ktorý sa 
rozhodne oženiť aj napriek tomu, že svojej láske 
Činke nedokáže chytiť mušku, či postaviť dom. 
Múdry príbeh o typickej „mladíckej nerozvážnosti“ 
a procese dospievania je venovaný deťom od 3 rokov.

Pavol Dobšinský 
aKO ŠLO VaJce Na VaNDrOVKU  Vtipná 
a hravá inscenácia na motívy klasickej ľudovej 
rozprávky o tom, že rozum je viac ako sila 
a aj o tom, že v jednote je sila. Vtipný príbeh 
krehkého múdreho malého vajca a jeho veľkých 
a  silných zvieracích kamarátov, ktorí porazia 
dokonca zbojníkov vám za výraznej pomoci 
bábok vyrozprávajú dve sliepky a jeden kohút. 
Predstavenie je určené pre deti od 3 rokov.

Jozef Čapek 
O pSÍČKOVI a maČIČKe  Hravá, vtipná, bábkovo – 
činoherná dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, 
na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Inscenácia 
vznikla s finančnou podporou mesta Nitra.

JaNKO a marIeNKa  Jedna z najznámejších 
klasických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a Marienka sa ocitajú 
v nebezpečných situáciách, ale svojim umom, 
odvahou a schopnosťou pomáhať si navzájom sa 
im podarí prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie 
do cesty macocha, strašidelný les a zlá ježibaba. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

LITerÁrNa KaVIareŇ parNaS 
S JIřÍm JeLÍNKOm

O vlastnom pohľade na svetoznáme dielo 
A. S. Exupériho Malý princ a o svojej obľúbenej 
literatúre bude hovoriť režisér inscenácie Môj Malý 
princ, scenárista, herec, textár a výtvarník Jiří 
Jelínek, ktorý je zároveň frontmanom a zakladateľom 
nezávislého súboru DNO z Hradca Králové. Doprajte 
si večer v príjemnej spoločnosti, dobrej hudby a slova 
vo Vašom Starom divadle.  
Hudba: Little prince band 

NaŠI HOSTIa

JONÁŠ  Rebelsky poňatý biblický príbeh o Jonášovi a 
skaze mesta, v ktorom ľudia nevedia rozlíšiť dobré od 
zlého. Účinkujú: Klienti Zariadenia sociálnych služieb 
„DOMUM“ v Krškanoch.

KempING STOrY  Život je rýchly, práca stresujúca, 
vzťahy komplikované. Chcelo by to konečne nájsť 
si na seba čas. A kde inde, ako v lone panenskej 
prírody. Vtáci spievajú, potok zurčí, človek obnovuje 
sily. Viktor sa snaží oživiť svoje manželstvo s Miladou. 
Má skvelý nápad - zorganizuje výlet pod stan do 
prírody. Pridajú sa ešte rodinní priatelia - starší, 
veľmi honosný pár, ktorý všetko vníma ako exotiku 
a dvojica Viktorových kolegov. Veselá spoločnosť sa 
teší na šumenie trávy, ohník, špekáčiky a možno 
aj nejaké to romantické dobrodružstvo. Všetko sa 
však zvrhne -  Šestica typicky mestských ľudí už na 
prírodu zabudla. V jej tichu niektoré problémy naopak 
ešte vyrastú. Komáre štípu, stan padá, oheň nehorí. 
Viktor odhalí o svojom vzťahu veci, ktoré vôbec 
netušil, do toho príde apokalyptická búrka. A ak to 
prežijú... možno si potom konečne na seba nájdu 
čas. Komédia o živote nielen okolo nás. Hrajú: Zuzana 
Vačková, Peter Kočiš, Lujza Schrameková, Peter 
Oszlík, Štefan Martinovič alt. Peter Kadlečík, Pavol 
Plevčík alt. Juraj Hrčka.

„NOVé HLaSY V STarOm DIVaDLe...“ Nenechajte 
si ujsť ohňostroj squelej a cappella hudby, nových 
skladieb, vynikajúcej pohody a osviežujúceho slova. 
Dobite si baterky novými spevákmi a ich energiou a 
príďte na koncert, kde Vám hudobné nástroje nebudú 
chýbať, lebo ich budete počuť počas celej show 
legendárnej a historicky prvej slovenskej a cappella 
formácie CLOSE HARMONY FRIENDS.


