
Potraviny OZELKA - Filipiak

Stavebniny Cerovský 

Lekáreň POĽANA

Kníhkupectvo Tulipán 

Penzión Amálka 

Ján Bobro Pekáreň Hriňová

Tvoja pizza 

Cukráreň Pohoda

Detský obchodík 

Kvetinárstvo Poduška

Kvety - Jarka 

Slovenské KVETY

www.hrinovskedivadlo.sk

Lístky v predpredaji za zvýhodnené ceny
kúpite od 6.3. do 23.3. v Mestskej knižnici
Hriňová.

Zmena programu vyhradená.

PREDPREDAJ
LÍSTKOV

SPRIEVODNÝ
PROGRAM

VÝSTAVY

Študenti Katedry grafiky, FVU AU BB
Ilustrácie - KUKUČKA
Veronika LESANA Renčková
FOTOGRAFIA - DANA MURÍNOVÁ
HDD v plagátoch

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Divadelný kvíz 
Zábavný fotokútik s rekvizitami 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
24.3. cca. o 20:30 po koncerte
Vernisáž a recepcia

Pozývame vás na tradičné slávnostné
otvorenie už 15. ročníka festivalu
Hriňovské dni divadla. Tešiť sa môžete na
zaujímavé výstavy a malé pohostenie
formou recepcie. 

vstup voľný

OSLAVUJEME
 

15. ROČNÍK FESTIVALU 
DIVADLA A UMENIA
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LES - Indro s.r.o.

 



Chlap na materskej dovolenke – aj tak by
sa dal nazvať príbeh barového
muzikanta, ktorého žena sa rozhodla
budovať si vlastnú kariéru a zverila mu
výchovu ich dieťaťa. Komické, ironické i
smutné rozprávanie o živote otca a
malého chlapca, ktoré dozaista pozná
každý rodič. 

predpredaj 7,00€/ na mieste 8,00€

Keby zvieratká na tomto gazdovstve vedeli
rozprávať, istotne by Mateja varovali, aby si
len pekne strážil svoje tri zlatky a radšej
utekal kade ľahšie. Čo myslíte, zvíťazí
čestnosť a pracovitosť nad lakomstvom a
lenivosťou?

predpredaj 2,00€/ na mieste 2,50€

16:00 - SOBOTA (25.3)
PI ČAJ, MILÁČIK! (KOMÉDIA)
ĽUBEĽSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO

Veršovaná, veselá rozprávka o tom, že nie je
dôležité ako vyzeráte, ale čo dokážete. A keď
budete robiť s láskou to, čo vás baví, tak
budete šťastní. A tým pádom budú šťastní aj
všetci okolo vás. A celý svet sa premení na
jednu veľkú, voňavú pekáreň.

organizované predstavenie pre školy

"Jedinečný festival divadla a umenia!"

18:00 - PIATOK (24.3)
POSTARAJ SA! (MONODRÁMA)
DIVADLO J.G.TAJOVSKÉHO ZVOLEN

19:30 - PIATOK (24.3)
BRATIA GEIŠBERGOVCI - KONCERT

Martin Geišberg je publiku dlhoročne
známy ako pesničkár a interpret svojich
piesní. Spolu s bratom Marekom, hercom
a divadelníkom, tvoria rodinné
zoskupenie Geišbergovci. Koncertujú s
poetickou hudbou premiešanou básňami.

predpredaj 4,00€/ na mieste 5,00€

14:00 - SOBOTA (25.3)
O SEDLIAČKE DAREBÁČKE - OD 3 ROKOV
DIVADLO ZELIENKA, ZVOLEN

Brilantná francúzska komédia z divadelného
prostredia. Nahliadnite spolu s ľubeľskými
divadelníkmi tam, kde je divákom vstup
zakázaný... .do divadelného zákulisia!

predpredaj 2,50€/ na mieste 3,00€

19:00 - SOBOTA (25.3)
NENÁVIDÍM (OCENENÉ PREDSTAVENIE)
DIVADLO KONTRA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

One man show, pri ktorej budete plakať od
smiechu! Či to, čo vidíš dookola seba, ťa
ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno,
nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej
nie veľmi zábavnej každodennosti.. .

predpredaj 4,00€/ na mieste 5,00€

14:00 - NEDEĽA (26.3)
SMIECHTISKO - ROZPRÁVKA OD 3 ROKOV
DIVADLO PRI KOLKÁRNI, HANDLOVÁ

Príbeh o smutnom mieste, kde končia hračky.
Keďže aj hračky majú srdiečko, trápi ich, že
sa zrazu stali nepotrebnými. A tak sa
rozhodnú, že nájdu deti, ktorým nebudú
ľahostajné. Dobrodružstvo môže začať!

predpredaj 1,50€/ na mieste 2,00€

16:00 - NEDEĽA (26.3)
PRÍHODY Z BRUŠKA - OD 5 DO 99 ROKOV
HRIŇOVSKÉ DIVADLO - PREMIÉRA

Pamätáte si aké to bolo pred narodením?
Veselé príhody o tom, čo sa dá stihnúť za 9
mesiacov strávených v brušku. 

predpredaj 2,50€/ na mieste 3,00€

PRE ŠKOLY - PIATOK (24.3)
POPOLVÁR (PRE PRVÝ STUPEŇ ZŠ)
DIVIDLO J+T, MEDZIBROD


