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 Častová a.h.
Príbeh o malých hlúpučkých, neposlušných
no milých kozliatkach, v ktorom spoznáte
naozajstnú podobu „hrôzostrašného“ vlka.
Pre deti od 3 rokov.
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.

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
www.novedivadlo.sk
Zmena programu vyhradená !
Uzávierka tlačeného
programu 12. 1. 2017

staň sa našim
FB priateľom

naši hostia
MED a PRACH
krása a hnus

sezóna 2016/2017 | 1. sezóna
Dom Matice slovenskej v Nitre
Dolnočermánska ulica

február 17

„Krása a hnus sú kategórie,
ktorými sa snažíme definovať
seba, okolitý svet či veci
nepomenovateľné, nevidené,
nepočuté. Dokážeme im pripisovať nesmiernu váhu
a v prípade neporozumenia sme dokonca schopní ísť
aj na pokraj konfliktov. Krása a hnus zjavne nie sú iba
kategóriami estetického vnímania. Čo teda tieto slová
pre nás znamenajú, čo vyjadrujú, čo im prisudzujeme?
Kde je hranica medzi formou a obsahom, nielen
v umení, ale v našej každodennosti? Na nič z toho vám
neodpovieme. No ponúkame dielo. Krása a hnus.“

Postvalentínsky
kocert
Premeny lásky

1

st
19.00

Kozliatka a vlk

rozprávka pre
dospelých

scénické dielo pre
4 so
19.00 krása a hnus divákov od 15 rokov

VP 3€/5€
VP 5€/8€

pre mladých
6 po
10.00 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

OP 4€

pre mladých
7 ut
9.30 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

OP 4€

8 st
19.00 kúpalisko

pre divákov
od 15 rokov

VP 5€/8€

zájazd Záhrada,
Banská Bystrica

rozprávka pre
14 ut
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov
postvalentínsky
15 st
19.00 Premeny lásky koncert

„Láska, nenávisť, sloboda.
To sú pojmy, ktoré rezonujú
v mojich básňach a piesňach.
Pozrite sa so mnou do očí realite lásky
v jednom obyčajnom živote.“
Účinkujú: Ľuba Dušaničová, Marek Antal, Juraj Rudík

OP 3€

VP 5€/8€

pre mladých
16 št
9.30 ANNA FRANKOVÁ ľudí od 12 rokov

OP 4€

mladých
17 pi9.30 ANNA FRANKOVÁ pre
ľudí od 12 rokov

OP 4€

pre mladých
18 so
ANNA
FRANKOVÁ
19.00
ľudí od 12 rokov

VP 5€/8€

rozprávka pre
27 po
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov

OP 3€

rozprávka pre
28 po
9.30 Kozliatka a vlk deti od 3 rokov

OP 3€

ďakujeme za podporu

tradičná a moderná ...
tlačiareň Michelangelo Nitra

VP - verejné predstavenie
OP - organizované predstavenie
www.visitnitra.eu

