
LETNÉ DIVADELNÉ VEČERY
Júl - August 2021 >>> Átrium pod vežou

3.7.
19:30

J. Barč-Ivan: 
Mastný hrniec

Jedna z najlepších slovenských veselohier o pokrytectve 
a pretvárke. Bibiana Ondrejková a Štefan Richtárech vás 
presvedčia, že najlepšia kritika je cez satiru a najlepší 
smiech je cez slzy. 
Réžia: Karol Rédli

24.7. 
19:30 

K. Huff: 
Vytrvalý dážď

Hostia: o. z. per. ART. Herecký koncert Kamila Mikulčíka a Ju-
raja Hrčku. Mysteriózny a temný súčasný príbeh dvoch pria-
teľov policajtov, ktorý skúma rozmer a hranice priateľstva, 
lojality, ale i lásky, dôvery a zrady.
Réžia: Michael Vyskočáni

14.8. 
19:30 

Pavol Seriš: 
Skeče

Hostia: Paľo Seriš. Flexibilný rozpohybovaný humor tren-
čianskeho umelca so svetovým renomé, v ktorom sa mieša 
stand-up comedy, fyzické divadlo, absurdný humor, panto-
míma či tanec.
Autor: Pavol Seriš

10.7.
19:30 

Molière: 
Lakomec

Lakomý Harpagon (Peter Trník) sa postará o neutíchajúci 
smiech, skutočný chaos, odhalenie ľudských charakterov. 
Keď dohadzovačka Frozína (Danica Jurčová) zamieša karty, 
boj o peniaze či lásku vrcholí.
Réžia: Štefan Richtárech

31.7. 
19:30 

M. Gavran: 
Bábka 

Muž v zrelom veku nie je schopný nadviazať plnohodnotný 
vzťah so ženou a tak sa zapojí do experimentálneho progra-
mu, kde mu na mieru vyrobia ľudskú bábku, ktorá s ním žije 
v domácnosti.
Réžia: Štefan Richtárech

21.8. 
19:30 

Vlado Kulíšek 30 
rokov na scéne

Hostia: Theatre Fortissimo. Mím Vlado Kulíšek minulý rok 
oslávil okrúhlych 30 rokov pôsobenia v divadle. Ponúkame 
Vám jedinečný program k oslavám tohto významného ju-
bilea.
Autor: Vladimír Kulíšek

17.7. 
19:30 

N. V. Gogoľ: 
Ženba

Ako oženiť starého mládenca, ktorému sa nechce ani len 
vyliezť z domu? Až neuveriteľne aktuálna klasika svetovej 
komédie, ktorá prináša groteskné charaktery a rôzne po-
hľady na ženbu.
Réžia: Karol Rédli

7.8. 
19:30 

J. Nvota: Romeo, 
Júlia a vírus

Hostia: Túlavé divadlo. Ako by vyzeral vzťah Rómea a Júlie – 
večných milencov v súčasnom svete technológii kedy sa už 
dá vzťah rozvíjať oveľa lepšie virtuálne než skutočne?
Réžia: Jakub Nvota

28.8. 
19:30 

M. Gavran: 
Shakespeare 
a Alžbeta

Príbeh lásky a moci, slobody a etikety, vášne a odmeranosti. 
Kam až dospeje túžba ovládať druhých? A čo naozaj zname-
ná sloboda?
Réžia: Michaela Gallová

Flash Art & Science

Vstup voľný. Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva. Aktuálny program nájdete na www.mestskedivadlotrencin.sk


