
SĽUBY
na motívy hier J.G. Tajovského

Človek sa  
narodí a zomrie..

 
a medzitým?

 
..medzitým chce 

ľúbiť. 



PREMIÉRA

24. marec 2019 

Moje srdce vie ku 
komu patrí, iného 
nechce..

POĎAKOVANIE

Maminkám za nezištnú prácu na 
kostýmoch: Kataríne Hrončekovej, 
Amálii Sekerešovej, Márii Ruzsóovej.  
A našej Danke Trebuľovej za pomoc, 
nápady, slová a prítomnosť, ktorá nás 
tešila, povzbudzovala a uisťovala. 

našim blízkym 

Za priestory, finančnú aj materiálnu 
podporu, vďaka ktorej sme mohli 
naskúšať novú divadelnú inscenáciu. 

mestu Hriňová a Msks

Za čas, ktorý si vždy nájdete, zaplníte 
hľadisko a dávate tomu, čo robíme 
zmysel. Ďakujeme za dôveru. 

všetkým divákom

Sľuby sa sľubujú..

Jozef Gregor Tajovský patrí medzi 
významných slovenských dramatikov 
a práve jeho hry inšpirovali Hriňovské 
divadlo. Inscenácia Sľuby na motívy jeho 
hier je o jednoduchosti, láske aj bolesti, o 
takom bežnom vnútornom svete väčšiny 
z nás. Inscenáciu tvoria dva obrazy, 
ktoré sa v závere stretávajú. 
 
Obraz prvý 
Láska z minulosti prináša do života 
radosť a nádej ale aj pochybnosti o práve 
na lásku. Prebudená zamilovanosť a 
šťastie sa pod tlakom okolia mení v 
dúfanie a strach.
 
Obraz druhý 
Zaľúbenie mladého páru neodradí ani 
odchod milého na vojnu. Anička je 
odhodlaná počkať a svoje srdce sľúbi aj 
za cenu toho, že dúfanie môže byť 
bolestivé a nekonečné.
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Hriňová, 96205
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hrinovskedivadlo@gmail.com

 
www.hrinovskedivadlo.sk

 

Inscenácie HRD
 
pre dospelých
SĽUBY
JÁÁÁNOŠÍÍÍK
KEĎ SA ZHASNE
 
pre deti
MODRÁ JONATÁNKA
DANKA A JANKA
PIPI DLHÁ PANČUCHA
FINIST JASNÝ SOKOL
NEBO A INÉ ULICE
 
 
Hriňovské divadlo každý rok v spolupráci 
s mestom Hriňová, organizuje festival 
divadla a umenia HRIŇOVSKÉ DNI DIVADLA.
 
 


