
 
 
 
 

 
Divadelný jarmok  
24. – 26. septembra 2010 > Svätoplukovo námestie, Pešia zóna 

 
 

Piatok 24. septembra 2010  
 
 
11.00 – 18.00 
Akadémia Umení v Banskej Bystrici > Fakulta výtvarných umení > Katedra intermédií a 
digitálnych médií 
Telefónna komunikácia – pozvánka > happening 
prezentácia Divadelnej Nitry pomocou telefonického spojenia s občanmi mesta Nitry 
autor: Alexandra Vargová – Ateliér digitálnych médií, Nina Vráblová – Ateliér intermédií   
 
14.00 – 15.00 
Extense > nitrianska alternative-rock kapela 
 
15.00 – 15.50 
Divadlo Haaf 
Odvážny zajko 
Interaktívne predstavenie pre deti na motívy rozprávky Smelý Zajko J. C. Hronského so živou 
hudbou, s originálnymi hudobnými nástrojmi a farebnými kostýmami. Deti sa naučia 3 
zázračné slovíčka v 4 jazykoch a tiež pesničky z každej krajiny.  

>  >  

senár, texty piesní a réžia: Zuzana Haasová 
scéna a kostýmy: Iveta Haasová 
choreografia: Zuzana Haasová, Matej Oravec 
hudba: The Susie Haas Band 
účinkujú: Zuzana Haasova, Matej Oravec, Peter Luha, Aleksander Vidakovič  
 
15.00 – 18.00  
Ranč u Rapsu 
Jazda na koni 
 

>  >  
16.00 – 16.40 
Divadlo PIKI 
RozKrávka 
Vedeli ste o tom, že v rozprávkovom lese žijú vedľa troch kozliatok a troch prasiatok aj tri teliatka? Ak 
sa chcete dozvedieť, kto zachránil kozliatka z vlkovho  brucha alebo kto pomohol prasiatku postaviť 
murovaný domček, určite si nenechajte ujsť túto hudobnú báchorku o tom, ako mlieko nielen žalúdok, 
ale aj zlé na dobré obrátilo... 

>  >  

réžia a účinkujú: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor 
dramaturgia, scenár, texty piesní: Katarína Aulitisová 
scéna, kostýmy: Soňa Mrázová 
hudba: Borek Suchánek  
 
17.00 – 18.00 
Jamestown > rockový koncert 
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18.00 – 19.00 
The Susie Haas Band > koncert na historickom automobile  
 
19.00 – 20.20 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 
Jakub Nvota 
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych   
Pouličný horor na motívy najkrutejších Dobšinského povestí o tom, ako žena šťastie hľadá, boha urazí, 
siedmich zloduchov porazí a nakoniec šťastie a lásku doma v Nitre nájde. 
dramaturgia: Veronika Gabčíková 
scéna a kostýmy: Nataša Štefunková a. h. 
hudba: Andrej Kalinka a. h. 
réžia: Jakub Nvota 
učinkujú: Oľga Schrameková, Ivan Gontko alebo Andrej Kalinka a. h., Radovan Hudec alebo Milan 
Vojtela, Miloš Kusenda, Lucia Korená alebo Katarína Petrusová, Danica Hudáková 
 
20.30 – 24.00 
AU v Banskej Bystrici > FVU > Katedra IDM  
Datatok > mappingový nelineárny event – abstraktné svietenie na budovu Divadla Andreja Bagara  
idea, koncept, realizácia: Lukáš Matejka – Ateliér digitálnych médií, TRAKT, realizácia: Boris 
Vitázek, TRAKT, hudba: Martin Fačkovec 
 
 
 
Sobota 25. septembra 2010  
 
14.00 – 14.40 
WC zdarma > koncert punk rockovej kapely 
 
15.00 – 15.45  
Harry Teater 
O smutnom kráľovi 
Malý Šaško hľadá rozprávku pre kráľa. Cestou stretáva ďalšie rozprávkové bytosti, u ktorých 
hľadá pomoc. Jednotlivé bytosti predstavujú rôzne typy bábok: maňušky, marionety, javajky. 
A tak sa diváci počas putovania nielen pozerajú, ale majú možnosť divadlo si aj sami zahrať – 
naučia sa vodiť bábky, ako sa robí divadelná búrka, jednoducho, takú malú divadelnú 
abecedu.  

>  >  

scenár, réžia, účinkuje: Ján Haruštiak 
scéna: cennou radou prispeli Anton Duša a Jana Pogorielová 
kostýmy: Júlia Haruštiaková 
hudba: Juraj Haško, Pavol Janíček 
texty piesní: Ján Haruštiak, Alojz Čobej 
 
15.00 – 18.00  
Harry Teater 
Maľovanie na tvár  
 

>  >  
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Svet detských hier 15.30 – 18.00 
 

>  >  
Slovenský skauting 44. zbor Egrešov v Nitre, OZ S-team   
Workshopy od Egrešov > maľovanie na plátno, výroba voskových sviečok z včelích plástov, 
maľovanie na tvár, kreslenie pre menšie deti, sadrové masky a iné 
 
Materské centrum Klokanček 
Oddychový kútik pre mamičky s deťmi 
guľôčkový bazén pre deti, príjemné posedenie pri čaji, prebaľovací pult pre bábätká 
 
Súkromná základná umelecká škola Médea 
out  of normal > výtvarné dielne s hlinou  
 
Súkromná základná umelecká škola Ars studio 
Touch > tvorivá dielňa – práca s materiálom  
 
Centrum voľného času Domino 
Hry, zábava a skladačky s Dominom > zábavné a tvorivé hry pre deti  
 
Mladí nitrianski filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii 
Mladí mladým  
čo všetko sa skrýva pod slovom filantrop, koľko nových skúseností, zážitkov, priateľov, 
zábavy, ale aj radosti z pomoci iným. 
 
Mladí nitrianski filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii 
Detský svet  
zábavno-športový program pre deti so zaujímavými stanovišťami, ako sú balónový pochod, 
stavanie papierových parníkov, hod loptičkou na cieľ, ping-pongová štafeta, skok vo vreci, 
jedenie keksíka na čas, kreslenie a mnoho ďalších 
 
Súkromná základná umelecká škola Tralaškola 
Abnormálne hlavy > výtvarná dielňa pre deti, výroba hláv / tvárí z papierových vreciek 
 
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej 
Človeče, nehnevaj sa! > živá hra 
 
15.00 – 18.00 
Ranč u Rapsu 
Jazda na koni 
 

>  >  
16.00 – 17.00 
Divadlo Úsmev 
Veľkí herci malým deťom 
rozkošné klauniády s pesničkami 

>  >  
autor piesní, hudba: Sisa Michalidesová 
scenár, dramaturgia, réžia: Alena Michalidesová 
texty piesní: P. Konečný, A. Michalidesová 
účinkujú: A. Michalidesova, S. Michalidesová, L. Tischler, V. Hanák, R. Gregorička 
 
16.00 – 18.00  
AU v Banskej Bystrici > FVU > Katedra IDM 
Digizvukozvod > happening > ozvučenie budovy v centre Nitry  
autor: Mário Kastelovič –  Ateliér digitálnych médií 
 
16.00 – 19.00 > budova Kina Palace 
AU v Banskej Bystrici > FVU > Katedra IDM 
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Horizont > performance > out of normal inštalácia živého človeka 
autor: Jozef Pollák – Ateliér digitálnych médií 
 
16.30 – 18.30 
Harry Teater 
Motýľ > chodúľová atrakcia 
 

>  >  
17.00 – 18.05 
Túlavé divadlo 
Rómeo, Júlia a vírus 
Po jarmočných verziách Hamleta a Macbetha uzatvára Túlavé divadlo cyklus hier Zázračných 
treťou Shakespearovou hrou. Z tragédie sa zrodila komédia s veršami a originálnym humorom 
Túlavého divadla.  
autor, texty piesní a réžia: Jakub Nvota        
scéna a kostýmy: Nataša Štefunková 
hudba: Kamil Mikulčík  
účinkujú: Jakub Nvota, Lucia Rózsa Hurajová, Štefan Richtarech, Martin Meľo, Štefan 
Martinovič / Pavol Buocik alebo Kamil Mikulčík 
 
 
 
Nedeľa 26. septembra 2010  
 
14.00 – 14.40 
Divadielko Svetielko pri Materskom centre Klokanček 
O dvoch nezbedných princeznách  
O tom, ako draci uniesli neposlušné princezné, ako si princezné s nimi poradili, kto ich znovu 
priviedol domov ku kráľovskému otcovi a prečo sa polepšili. 
autor: Jozef Pavlovič  
úprava, dramaturgia, réžia: Beáta Dvořáková a kol. 
scéna a kostýmy: Nika Ďurišová  
texty piesní: Zuzana Majerníková 
účinkujú: Beáta Dvořáková, Daniela Konečná 

>  >  

 
15.00 – 18.00 
Teatro Tatro 
Zázračný divadelný automat 
Zimná olympiáda uprostred horúceho leta. Unikátny automat, programovaný divákmi, prináša 
atmosféru zimných olympijských hier do Európy. Nervydrásajúce športové zápolenia v podaní 
súboru ovenčeného zlatými medailami z Kanady. Stačí rozkrútiť koleso šťastia a naživo 
uvidíte to, čo ste doteraz poznali len z televíznych obrazoviek. 
réžia: Ondrej Spišák 
výprava: František Lipták, Peter Kostroň 
účinkujú: Ivan Gontko, Róbert Jakab, Lukáš Latinák, Martin Nahálka, Milan Ondrík, Ondrej 
Spišák, Milan Vojtela 
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Svet detských hier > 15.30 – 18.00 
 

>  >  
Slovenský skauting 44. zbor Egrešov v Nitre, OZ S-team   
Workshopy od Egrešov > maľovanie na plátno, výroba voskových sviečok z včelích plástov, 
maľovanie na tvár, kreslenie pre menšie deti, sadrové masky a iné 
 
Združenie Leustach 
Prezentácia činnosti detí z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva Nitrianskeho kraja 
Priblíženie najznámejších národných kultúrnych pamiatok Nitrianskeho kraja formou posterov, 
fotografií, 3D modelov a zapojenia detí do propagácie, záchrany a ochrany kultúrnych pamiatok. 
 
Materské centrum Klokanček 
Oddychový kútik pre mamičky s deťmi 
guľôčkový bazén pre deti, príjemné posedenie pri čaji, prebaľovací pult pre bábätká 
 
Súkromná základná umelecká škola Médea 
out  of normal > výtvarné dielne s hlinou  
 
Súkromná základná umelecká škola Ars studio 
Touch > tvorivá dielňa – práca s materiálom  
 
Centrum voľného času Domino 
Hry, zábava a skladačky s Dominom > zábavné a tvorivé hry pre deti  
 
Mladí nitrianski filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii 
Mladí mladým > čo všetko sa skrýva pod slovom filantrop, koľko nových skúseností, zážitkov, 
priateľov, zábavy, ale aj radosti z pomoci iným 
 
Mladí nitrianski filantropi pri Nitrianskej komunitnej nadácii 
Detský svet  
zábavno-športový program pre deti so zaujímavými stanovišťami, ako sú balónový pochod, 
stavanie papierových parníkov, hod loptičkou na cieľ, ping-pongová štafeta, skok vo vreci, 
jedenie keksíka na čas, kreslenie a mnoho ďalších 
 
Súkromná základná umelecká škola Tralaškola 
Abnormálne hlavy > výtvarná dielňa pre deti, výroba hláv / tvárí z papierových vreciek 
 
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej 
Človeče, nehnevaj sa! > živá hra 
 
15.00 – 17.30 > Mestský park na Sihoti 
Detský letný tábor Fantázia 
Expedícia Fantázia > zábavné súťaže a hry pre deti  
a  

>  >  
Šarkaniáda > súťaž v púšťaní šarkanov so spoločnosťou ŠEVT 
 

>  >  
15.00 – 18.00  
Ranč u Rapsu 
Jazda na koni 
 

>  >  
16.00 – 18.00 
AU v Banskej Bystrici > FVU > Katedra IDM  
Kontakt > performancia, presun človeka centrom mesta s pomocou dvoch stoličiek  
autor: Matej Ivan – Ateliér digitálnych médií 
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16.00 – 19.00 > budova Kina Palace 
AU v Banskej Bystrici > FVU > Katedra IDM 
Horizont > performance > out of normal inštalácia živého človeka 
autor: Jozef Pollák –  Ateliér digitálnych médií 
 
18.00 – 19.00 
Marimba Mama > tradičné africké motívy sa miesia s tým najlepším z reggae, funku či afro-
kubánskej hudby, strhujúca živelná energia  
 
20.00 – 20.50 
Cirque Garuda 
EN TO PAN – Kameň mudrcov  
Viete vyrobiť zlato? Viete ovládnuť čas a priestor? Mystický príbeh alchymistu odkrývajúci 
hladiny vedomia a nevedomia, reality a neskutočna, prekračujúci hranice medzi možným a 
nemožným. Strhujúci prúd ohnivých efektov a žonglérskych techník, vizuálnych projekcií, light 
show a akrobacií.  
Predstavenie vzniklo v rámci projektu Živé mestá – živé pamiatky, ktorého partneri sú zväzky 
obcí České dedičstvo UNESCO a Česká inšpirácia. 
réžia: Jiří Trnka 
námět: Ati 
visual art: Dan Gregor 
kostýmy: Eva Poláková  
hudba: Robert Taschner  
účinkujú: Tereza Georgievová, Ati, Štěpán Coufal 
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