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Ako namaľovať 
dúhu
Sadneme si spolu na mračno 
a zaletíme až do krajiny Zázračno. 
Popletenej čarodejnici pozbierame 
stratené farby a dúha sa na nebi 
opäť zjaví.
 DIVADLO NATRAKY

Chlebík
Chlebík je úžasný dar, treba si ho 

vážiť! Čo všetko spravia ľudské 

dlane, kým voňavý chlebík na stole 

pristane? Dobrý chlieb je hotové 

umenie... 
 DIVADLO HOKI POKI

Včielka Meliska
Na Farebnej lúčke všakovaké včiel-
ky a chrobáčiky žijú. O dobrodruž-
stvá a záhady tu nie je núdza, čo 
vymyslia dnes? Nebude to nuda! 
 MESTSKÉ DIVADLO TRENČÍN

7.8.

21.8.

26.8.

14.8.

Princezná 
Frmfulína
Nezbedná, vrtošivá a namyslená, 

taká je princezná Frmfulína! Čarov-

ná Víla si však s ňou poradí, nechá 

ju Drakovi slúžiť, ten ju už vyškolí...

 DIVADLO JAJA28.8.

Podujatia organizuje mesto Vstup voľný. Zmena programu vyhradená.
V prípade nepriaznivého počasia budú divadielka 
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Erbetes Q.
Trenčianska jazzová legenda 
vyčaruje skvelé letné 
popoludnie interpretáciou 
svetových jazzových hitov a 
štandardov v netradičnom a 
osobitom prevedení. 

Eva Pavlíková
Nitrianska herečka a 
speváčka zaspieva spolu 
so svojou kapelou známe 
šansóny od domácich a sve-
tových autorov, i obľúbené 
muzikálové melódie.

Instinct
Energická pop-rocková 
skupina, predskokani Elánu 
počas ich turné, zahrajú i le-
gendárny hit Vaša Patejdla, 
Zlodej slnečníc.

NaNovo
Atmosféru zlatej éry sloven-
skej hudby 80. rokov pri-
nesie partia trenčianskych 
muzikantov, zaznejú piesne 
Mariky Gombitovej, Mira 
Žbirku či skupiny Modus.

7.8.

21.8.

14.8.
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Richard Autner
Ako znie izbový muzikant? Za takého sa 
považoval aj Richard Autner – najradšej 
si písal skladby do šuplíka. Pandemická 
pauza ho prinútila ich prebrať a vytvoriť 
z nich zaujímavý album, nominovaný na 
titul Objav roka 2021.

Barbora Mochowa 
& Unique Quartet
Zjav na českej hudobnej scéne, speváč-
ka, pianistka a songwriterka predstaví 
neobyčajné poňatie popu, zasneného a 
magického. Sprevádzať ju bude sláčiko-
vé kvarteto Unique Quartet.

Trenčianska kaviareň 
Milovníci dobrej kávy z jazzovej formá-
cie blueberryband a spevák Matúš Ora-
vec prenesú atmosféru kaviarenských 
rozhovorov na hudobné pódia. V origi-
nálnom spracovaní prinášajú skladby, 
ktoré sa príjemne počúvajú. 

Nina Kohout
Výnimočná, charizmatická, ale aj me-
lancholická a emotívna Nina – speváčka 
aj autorka ocenená titulom Nováčik 
roka Radio Head Awards 2020. Takou sa 
stala za šesť rokov, odkedy sme si všimli 
jej prvé malé hosťovanie so skupinou 
Lola Marsh na pódiu Pohody. 
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