4 ženy na konci sveta
Réžia: Jakub Nvota
Hrajú: Ľubomíra Dušaničová, Lucia
Korená, Katarína Petrusová, Agáta
Spišáková a Lucia Miklášová a.h.
Štyri ženy na malom improvizovanom
javisku sa zase raz rozhodli povedať a vyspievať všetko.
To sa z času na čas v divadle stáva. Vieme však, že
keď chce taká žena, konkrétne herečka, povedať
všetko - tak vlastne iba zúrivo hľadá to jedno jediné
naozaj dôležité slovo. A robí to, verte, dramaticky.
Povedať, že je to činohra je hlúpe, tvrdiť, že je
to kabaret, je smiešne, chváliť sa, že je to stand
up, je nezodpovedné. Je to. Štyri ženy na malom
javisku, majú čo stratiť, lebo nič neskrývajú.
Predstavenie pre divákov od 15 rokov.
anna franková
Réžia: Šimon Spišák
Hrajú: Lucia Korená
a Ivan Martinka a.h.
Anna: Pre ľudí, ako som ja, je veľmi
zvláštny pocit písať si denník. Nielen
preto, že som si ho ešte nikdy nepísala, ale tiež si myslím,
že sa neskôr nikto, ani ja, ani nikto iný, nebude zaujímať
o výlevy trinásťročnej školáčky. Ale na tom nezáleží,
chce sa mi písať a hlavne chcem byť úplne otvorená
a úprimná. Papier je trpezlivejší ako ľudia. A pretože
nechcem dať tento „kartónový“ zošit nikomu čítať, iba ak
by som niekedy v živote našla priateľa alebo priateľku,
nemusí to nikoho trápiť. A teraz som došla k tomu, prečo
som si začala písať denník: nemám žiadnu priateľku...
Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý
zaznamenalo trinásťročné dievča – Anna Franková.
Pre mladých ľudí od 12 rokov.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Kozliatka a vlk
Réžia: Šimon Spišák
Hrajú: Andrea Ballayová alebo Lucia
Korená, Ľubomíra Dušaničová,
Katarína Petrusová Agáta
Spišáková, Natália Částová a.h.
Príbeh o malých, hlúpučkých, neposlušných,
no milých kozliatkach, v ktorom spoznáte
naozajstnú podobu „hrôzostrašného“ vlka.
Pre deti od 3 rokov.
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Dom Matice slovenskej v Nitre
Dolnočermánska ulica

náš hosť

www.novedivadlo.sk
Zmena programu vyhradená !
Uzávierka tlačeného
programu 8. 5. 2017
VP - verejné predstavenie
OP - organizované predstavenie

staň sa našim
FB priateľom

Kremnické divadlo v podzemí
Michal Havran, Péter Hunčík, Jana
Ondrušová a kolektív hercov KDvP/AND

KOZA A KLADIVO

Réžia: Jana Mikitková
Hrajú: Alica Bukovčanová,
Tereza Mandzáková, Jakub Matejčík, Miroslav
Mihálek, Dominika Sándorová, Dušan Krnáč

pre mladých
03 ST
8.30 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

ND hosťuje v MD Žilina

pre mladých
03 ST
11.00 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

ND hosťuje v MD Žilina

05 Pi19.00 kúpalisko predstavenie
pre divákov od 15 rokov
13

So
18:00

Koza a kladivo

ND hosťom festivalu WTF?! v Liberci (CZ)

kabaret pre divákov
od 15 rokov

rozprávka pre
16 ut
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov

Koláž autentických situácií zo života hercov v podobe
rôznych žánrov ako pohybové divadlo, voice-band,
stand-up, šánsón či protest-song. Dielo je inšpirované
príspevkami renomovaných i začínajúcich autorov
troch generácií. Kázeň napísal Michal Havran, osobné
zážitky a „odbornú pomoc“ poskytol psychiater Péter
Hunčík, absurdnú frašku o mužoch „solidárnych“
s tehotnými ženami spracovala mladá scenáristka
Jana Ondrušová a svoje karikatúry na tému dodal
Mikuláš Sliacky. Aktuálne satirické texty piesní napísal
Fero Malec, zhudobnili ich herci KDvP pod vedením
Andrey Bučko a vytvorili K&K BAND. Príbehy na kosť.
„Sebectvo je pozitívna, vrodená vlastnosť
potrebná na prežitie. Solidarita nie je vrodená,
učíme sa ju v procese výchovy a socializácie.“
Péter Hunčík, psychiater

VP 5€/8€

OP 3€

19 st
10.30 Kozliatka a vlk ND hosťom festivalu Bábková Žilina 2017
22 po
10.00 ANNA FRANKOVÁ ND hosťuje na Malej scéne STU v Bratislave
pre mladých
23 ut
9.30 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

Vstupenky na naše predstavenia si môžete
objednať e-mailom: rezervacie@novedivadlo.sk,
fb: www.facebook.com(@novedivadlo)
sms na tel. čísle 0910 994 209
alebo zakúpiť na www.inviton.sk

Kúpalisko
Réžia: Šimon Spišák
Hrajú: Andrea Ballayová, Ľubomíra
Dušaničová, Lucia Korená,
Katarína Petrusová, Agáta
Spišáková, a Martin Nahálka
Satirický psychotriler o piatich „obyčajných“
babách a jednom „neobyčajnom“ chlapovi.
Otvorený, neromantický pohľad na
odveký mužsko-ženský problém.
Predstavenie pre divákov od 15 rokov.

OP 4€

rozprávka pre
24 st
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov

OP 3€

rozprávka pre
25 ŠT
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov

OP 3€

mladých
26 Pi9.30 ANNA FRANKOVÁ pre
ľudí od 12 rokov
rozprávka pre
27 so
17.00 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov
pre mladých
29 po
9.30 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

ďakujeme za podporu

tradičná a moderná ...
tlačiareň Michelangelo Nitra

OP 4€
VP 4€
OP 4€

predstavenie
31 st
19.00 4 ženy na konci sveta pre divákov od 15 rokov

VP 5€/8€

www.visitnitra.eu

