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O troch dobrých 
duchoch 
a lakomcovi
Rozpovieme vám príbeh krásny, 
byť bohatý neznamená byť šťastný. 
 DIVADLO HOTEL MARIA

Buwko & Sniwko 
a klauniáda 
u Perinčanov 
V krajine Perine dvaja klauni žijú, kaž-

dý deň šantia, prekvapenia pre deti 

vymýšľajú. 
  DIVADLO ZÁBAVKA

Havo Slavo
Malý psík Slavo, vydáva sa do veľkého 
sveta, všakovaké dobrodružstvá v 
ňom zažíva. Kde je však lepšie? No 
predsa pri kamarátoch na dvore! 
 DIVADLO POD BALKÓNOM

Smetiak
V smetiaku sa nejedno tajomstvo 
skrýva a občas v ňom aj niekto býva. 
Pre ľudí sú v ňom nepotrebné veci, v 
divadle sa nimi potešíme všetci.
 DIVADLO FORTISSIMO

Zlatá rybka
Aké tri želania bude si priať rybár 

a jeho chamtivá žena? Je už kúzelná 

rybka pripravená? Veselý príbeh 

rozpovie nám.
 DIVADLO PORTÁL
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Duchoňovci
Piesne, ktoré preslávil svojím 
nezabudnuteľným hlasom Karol 
Duchoň, si môžete zaspievať 
spolu s banskobystrickou kape-
lou, ktorá dodala legendárnym 
hitom energický náboj. 

Colorful People
Traja mladí česko-slovenskí muzikanti 
predstavia piesne zo svojho minulo-
ročného albumu. Neobvyklá kombi-
nácia žánrov popu a soulu s prvkami 
world music ovplyvnená plavbami 
po Karibskom mori, plná energie 
a emócií spríjemní leto v Trenčíne.

La3no Cubano
Exotický letný kokteil world music 
so sviežou príchuťou slovenského 
folklóru namieša bratislavská mul-
tižánrová kapela.

Koncert z Pohody: 
Luhanská filharmónia
V tomto roku na Pohode zahrá orchester, 
ktorého členovia utiekli z Luhanska pred 
ruskou vojenskou agresiou a momentálne 
pôsobia v Ľvove. Klasická hudba tak zaznie 
i v centre mesta. 10.7.

Swing Society Orchestra 
feat. Anna Hortová
Nostalgiu doby dávno minulej, epochu 
elegantných gentlemanov, pôvabných dám 
a tanečných swingových orchestrov prene-
sieme na Mierové námestie. Tentoraz bude 
okorenená i štipkou funku.
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HUDOBNÁ 
NEDEĽA
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Mišák Štramák
Aj keď je na hudobnej scéne takmer 20 
rokov, medzi pesničkármi je nováčikom. 
S akustickou gitarou v sebe objavil nový 
spôsob vyjadrovania, nový jazyk a nové 
zážitky. Pre tých, ktorí ho poznajú z tren-
čianskych kapiel Box a Anonymous Kids, 
prinesie zaujímavé prekvapenie.

Kráľová & Kompas
Zuzana Kráľová sa venuje divadlu a spevu, 
aktuálne v Národnom divadle v Prahe, 
Karol Kompas je výnimočným gitaristom. 
Spolu predstavia výber vlastných autor-
ských piesní, v ktorých cítiť vplyv šansónu, 
folklóru, vážnej hudby, ale aj poetiky 
blízkej divadlu.

MF
Premiérovo na hudobnom pikniku v pre-
kvapivej akustickej podobe. Od roku 2002 
na ich energickom punkrocku vyrástla ne-
jedna generácia tínedžerov. Po 20 rokoch 
prišiel čas prearanžovať svoje skladby a na 
pár koncertov sa s nimi na pódiu usadiť.

Titusz Tóbisz & A. Bartošová
Ako znie opera a muzikál v prírode? Fantas-
ticky. Spievať budú sólista Opery Štátneho 
divadla Košice a speváčka a herečka, ktorá 
prevažne pôsobí na pražskej muzikálovej 
scéne. 

Los Massakeros
Horúce latino, fusion, jazz aj pop – to je 
spoločná láska vynikajúcich hudobníkov, 
ktorí majú svoj hlavný džob v zostavách 
popredných slovenských kapiel. V tomto 
spoločnom bočnom projekte skladajú 
a hrajú hudbu, ktorú milujú.
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