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K A ŽDÚ NEDEĽU > 17.0 0 > T REN ČÍN, MIEROV É NÁME S T IE 

Autumnist
Trenčianska kapela, kombinujúca 
hypnotickú elektroniku so živými 
nástrojmi, zahrá v špeciálnej zostave 
s hosťujúcimi spevákmi Ninou Kohou-
tovou a Gabrielom Kainom.

Pressburger Balkan 
Band
Energickej hudobnej zmesi pod-
manivo namiešanej z balkánskej, 
židovskej a orientálnej hudby budú 
tentokrát dominovať piesne zo 
Srbska, Macedónska, Chorvátska, 
Rumunska, Bulharska a Bosny.

Josef Laufer
Charizmatický český šou-
men a džentlmen, ktorého 
sa nedotýkajú plynúce roky, 
predstaví so sebe vlastným 
šarmom najväčšie hity svojej 
päťdesiatročnej kariéry.

Janais
Pôvabná speváčka 
s nežným hlasom 
prinesie na námestie 
nielen svieže letné 
popové piesne, ale aj 
zopár francúzskych 
šansónov.

11.8.

25.8.

1.9.

Natalie 
& Martin Bies
Kúsok exotiky v podobe černošské-
ho soulu a španielskeho flamenca 
zahrá mladá slovenská speváčka 
a pianistka spolu s vynikajúcim 
flamenco gitaristom. 4.8. 

18.8.

Mimoriadne v átriu pod 

Mestskou vežou o 19.00

h u d b a  n a  t r á v e

Katarina Korcek & Jerguš 
Oravec 
Žena s hlasom, ktorý v skupine Made II 
Mate zapôsobil ako zjavenie na slovenskej 
hudobnej scéne a skvelý gitarista predsta-
via výber svetových hitov (v ktorých okúzli 
Katkin hlas) aj Jergušových vlastných 
skladieb.

Sandonoriko
Vybásnená hudba a zhudobnené básne, 
poézia a niekoľko experimentov – takýto 
základ má spoločný projekt pesničkára 
Martina Geišberga a skladateľa a klaviristu 
Daniela Špinera. Do dokonalej hudobnej 
trojice ich na gitare doplní Marek Geišberg.

Krajka a priatelia
Dievčatá z Krajky pre tento koncert okolo 
seba zoskupili mimoriadnu zostavu: cim-
balistu Zlatých huslí Martina Budinského, 
gitaristu a perkusionistu Petra Beláka, 
huslistku Kristínu Hlístovú a kontrabasistu 
Jozefa Brindzáka.

Adventure Strings
Štyria vynikajúci koncertní umelci, ktorí 
vyrástli v rôznych komorných orchestroch 
a precestovali s nimi celý svet. Spolu však 
tvoria kvarteto, ktoré predstaví klasickú 
hudbu ako vzrušujúce hudobné dobrodruž-
stvo, počas ktorého sa, okrem vznešených 
melódií, dá zažiť aj veľa srandy.

Gabriel Kain
Gabriel Kain sa po troch rokoch opäť vracia 
na skok z Británie do Trenčína. Privedie 
si špičkových slovenských muzikantov, 
doplnených portugalskou huslistkou Bar-
barou Barros. Premiérovo predstaví nové 
skladby v slovenčine a pridá aj svoju klasiku 
– baroque’n’roll. 

2.8.

9.8.

16.8.

23.8.

30.8

KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU

Zbyněk Zácha

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. 
V prípade nepriaznivého počasia budú divadielka v sobášnej sieni mestského úradu. 

www.facebook.com/kic.trencin, www.trencin.sk
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Jarmok 
rozprávok
Jarmočný rozprávkar má v taške 
stánok rozprávok a prichádza so 
spevom. Zazvoní zvonček a začína 
rozprávka: Tri groše alebo Popolvár 
alebo Valibuk alebo Nebojsa alebo 
Dlhý nos...
 DIVADLO DUNAJKA

Klaunská 
olympiáda
Klaun rád všetky deti zabáva a zlú 

náladu na dobrú vždy napráva. 

Lebo na olympiáde vyhráva špor-

tovec najlepší, no a na Klaunskej 

olympiáde zas ten, čo náladu 

všetkým vylepší...
 TEATER KOMIKA

Zlatovláska
Čo treba urobiť, aby ste dostali za 
ženu princeznú so zlatými vlasmi? 
Ísť do sveta, premôcť mocného 
draka, či sa len tak tárať? Táto 
rozprávka vám to rozpovie...
 DIVADLO POD BALKÓNOM

Farbičková 
princezná
Každá princezná sa parádi rada, má 

šaty všetkých farieb – no to je paráda. 

Je odvážna, nielen čo sa farebnosti 

týka. Nebojí sa – chytí  štetec a zmaľuje 

aj draka. Pesničky a farbičky sú jej silné 

zbrane. Farbičková princezná nedo-

pustí na ne... DIVADLO ŽIHADLO

4.8.

18.8.

25.8.

11.8.


