
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!

december 2016

Zriaďovateľom starého divadla karola spišáka v nitre je nitriansky samosprávny kraj.
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1 môj malý princ
ŠT Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

2 môj malý princ vypredané

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

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

3 Hop
so Študovňa o 9.30 h a 11.00h, vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

4 môj malý princ vypredané

ne Veľká sála o 11.00 h

5 Hop
Po Študovňa o 9.30 h a 11.00 h, vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

o psíčkoVi a mačičke
zájazd Komjatice o 17.00 h

6 môj malý princ vypredané

uT Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h

môj malý princ vypredané

Veľká sála a Štúdio Tatra o 17.00 h

7 môj malý princ
sT Veľká sála a Štúdio Tatra o 9.30 h; vstupné 4,- €

8 Zabudnutý čert
ŠT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

9 ako šlo Vajce na VandroVku
PI Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

ako šlo Vajce na VandroVku vypredané

Veľká sála o 17.00 h

10 ako šlo Vajce na VandroVku vypredané

so Veľká sála o 16.00 h

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

13 čin-čin
uT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

14 o psíčkoVi a mačičke
sT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

15 lakomstory Z londýna
ŠT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

16 lakomstory Z londýna
PI Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

17 Hop
so Študovňa o 9.30 h a 11.00 h, vstupné dospelí 3,- €; deti zdarma

18 lakomstory Z londýna
ne Veľká sála o 15.00 h; vstupné 4,- €

20 danka a janka
uT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

21 danka a janka
sT Veľká sála o 9.30 h; vstupné 3,- €

22 janko a marienka vypredané

ŠT Veľká sála/javisko o 9.30 h

5 | Po JE S NAMI KONIEC? (USA, 2016, 96´, výhradne pre členov filmového klubu - VSTUP VOĽNÝ!) | o 18.00 h

5 | Po 24 TÝŽDŇOV (Nemecko, 2016, 102´, 3 € / 4 €) | o 20.00 h

6 | uT V LÚČOCH SLNKA (Rusko – Česko – Nem. – Sev. Kórea – Lotyšsko, 2015, 105´, 3 € / 4 €) | o 19.30 h

12 | Po KINOKLUB (AJ) DEŤOM!  
CESTA DO FANTÁZIE (Japonsko, 2001, 124´, vstupné: deti a členovia FK  2 € / ostatní 4 €) | o 18.00 h

12 | Po FRANKOFÓNIA  (Franc.-Holand.-Nem., 2015, 88´, 3 € / 4 €) | o 20.15 h
13 | uT LÍZA, LÍŠČIA VÍLA  (Maďarsko, 2015, 98´, 3 € / 4 €) | o 19.30 h

19 | Po KINOKLUB (AJ) DEŤOM!  
AŽ NA SEVERNÝ PÓL (Francúzsko - Dánsko, 2015, 81´, vstupné: deti a členovia FK  2 € / ostatní 4 €) | o 18.00 h

19 | Po GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ  (V.Británia - Nemecko, 2014, 100´, 3 € / 4 €) | o 19.30 h

NAŠE PREDSTAVENIA

Antoine de Saint-Exupéry 
MôJ 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.

Ján Drda 
ZABUDNUTÝ ČERT 
Rozprávka na motívy známeho a jednoduchého 
príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom 
čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej a 
pracovitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je 
iba človek!“.  
Je určená pre deti od 4 rokov. Inscenácia 
vznikla s podporou MK SR.

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. 

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.

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.  Inscenácia je určená pre 
deti od 3 rokov.

Charles Dickens – Kamil Žiška 
LAKOMSTORY Z LONDÝNA 
Ponúkame vám lakomú story – Lakomstory. 
Keď vám ju dohráme, budete z nej všetci chorí a 
môžete jesť potom aj chren! Nič vám nepomôže. 
Ani paralen! Inscenácia na motívy svetoznámeho 
príbehu Ch. Dickensa – Vianočná koleda, je určená 
pre deti od 4 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou 
podporou MK SR.

Mária Ďuríčková 
DANKA A JANKA  Danka a Janka sú sestričky 
dvojčence, navlas rovnaké. Danka má oči celkom 
ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky 
a Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé 
a ostrihané na ofinu. A majú tiež rady rozprávky. 
Chytia sa za ruky, spravia hop – a sú v rozprávke. 
Alebo sa ani nemusia chytiť za ruky, ani hop 
nemusia povedať, len si zaželajú a sú v rozprávke. 
A niekedy si nemusia ani zaželať – zrazu len, sami 
nevedia ako – ako sú v rozprávke. Vlani boli Danka 
a Janka ešte malé, ale tohto roku sú už riadne 
žiačky 1. B. triedy vo Zvolene.  
Inscenácia je určená pre deti od 4 rokov.

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. 

NAŠI HOSTIA

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.


