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Amplión Festivalové noviny

ZASTAVIŤ SA JE UMENIE!
Milí naši rozlietaní diváci,
spomalenie a zastavenie sa je leitmotívom 7. ročníka
Vášho Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné
umenie v Banskej Štiavnici.
Mnohí cítime, že v uponáhľanej a napätej každodennosti
potrebujeme spomaliť, zastaviť sa. Nielen samých seba,
ale spoločne zmeniť aj ekologickú ľahostajnosť pri devastácii nášho životného prostredia a napokon aj nenávistných ľudí rozdeľujúcich spoločnosť. Pozývame Vás preto
ZASTAVIŤ SA na 3 blahodárne dni v unikátnej Banskej
Štiavnici, kde budete môcť spomaliť, upokojiť sa a aj
prehodnotiť svoj vzťah k umeniu, k prírode, k nekritickému prijímaniu informácií vďaka starostlivo a s láskou
vyberanému, špeciálne namixovanému programu, ktorý

FESTIVAL V ČÍSLACH
Vstupenky online: www.amplion.eu

uvidíte len na AMPLIÓNE. Môžete sa tešiť na výnimočných headlinerov. Sú nimi taliansky kabaretný majster
s umeleckým menom Ugo Sanchez jr: UGO WANTS
TO PLAY a CreDance company & Maca a Kapela roka:
Lepetit MALÝ PRINC a ich povzbudivé tanečno-pohybové divadlo, ktoré robí svet krajším miestom. Hravo
spomalíte aj vďaka citlivému cirkusu Collectif Primavez:
PLAYGROUND. Energiu si perfektne dobijete na dvoch
famóznych kapelách, recesisticko-poetickej bande FILTR
a parádnej techno-dychovke TooT ENSEMBLE z Prahy!
Opäť žltou fiatkou vypravíme AMPLIÓN Karavanu
s výjazdami umelcov z centra do mestských častí a okolitých obcí pre našich divákov na periférii. Pokračujeme aj

v cykle ART PUTIKA (neformálne krčmové dišputy), kde
s tvorcom skvelých rozhovorov Karolom Sudorom privítame významnú českú reportérku Petru Procházkovú
aj ekumenického kazateľa Daniela Pastirčáka. Novinkou
bude ART STOP! / ZASTÁVKA UMENIA a špeciálny pouličný happening CHVÁLA POMALOSTI.
Milí priatelia, doprajte si zastávku na AMPLIÓNE, veď
ZASTAVIŤ SA JE UMENIE!
Váš festivalový tím
Jana Mikitková, Ján Fakla, Dušan Krnáč a Milan Lichý

7. ročník od piatka 23. septembra do nedele 25. septembra 2022
2022 zastavenie sa 70 umelcov z 8 krajín sveta 30 programov 12 scén a pódií v celom meste (1/3 zadarmo) 8 programov a 6 scén na periférií v rámci AMPLIÓN Karavana
5 slovenských premiér zahraničných programov 4 laureáti ceny AMPLION ARGENTUM 4. ročník súťaže SKETCH UP na podporu nového kabaretu 3. vybraní pouliční buskeri
2 výnimoční headlineri 2 originálne formáty v miestnych putikách ART PUTIKA 1 špeciálny happening Chvála pomalosti + veľa výnimočných zážitkov

CreDance company & Maca a Kapela roka (SK) AA

Lepetit MALÝ PRINC
TOP program pre všetkých
Kultúrne centrum: sobota 16:00
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Úžasný tanečno-artistický zážitok
so živou kapelou, ktorý robí svet krajším.
V hlavnej úlohe David Hartl!
Zastavte sa a zažite povzbudivé tanečno-pohybové divadlo.
Krásna živá hudba, podmanivý vizuál aj unikátne výkony
15 tanečných artistov pre všetkých od 5 do 105 rokov. Svet
dospelých často pripomína obrovskú fabriku, v ktorej sa všetci
za niečím ženú, plnia normy, kvóty, vynakladajú obrovské úsilie na nepodstatné veci, nemajú čas naozaj žiť. Určite ste už aj
vy stretli samozvaných kráľov, vystresovaných biznismenov či
do seba zahľadených márnivcov. Tí svojho malého princa zastrčili do najvzdialenejšieho kúta svojej duše a zahádzali falošnými hodnotami. A my všetci, ktorí sme sa vďaka nemu nestali
úplne dospelými, máme dôležitú úlohu urobiť tento svet krajším a veselším miestom. Tak sa zastavte a oživte v sebe Malého
princa aj vy! Režisér diela, Lacko Cmorej, bol nominovaný na
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2021 v kategórii divadlo.

Foto: Mako Hindy Viac: www.lepetit-malyprinc.sk

Čo je Amplion Argentum (AA)? Amplion Argentum je cena organizátorov festivalu v troch kategóriách: nový kabaret, pouličné umenie a spoločensko-angažovaná tvorba.
Nominácie vyberá dramaturgický tím festivalu, ktorý vopred videl všetky programy a nominoval tie výnimočné. Ocenenie sa už tradične udeľuje v posledný deň festivalu.
Tento rok v nedeľu 25.9.2022 o 11.00 v Art Cafe. Bude to príjemné stretnutie s tými najlepšími umelcami. Slovo Argentum pochádza z latinčiny a znamená striebro.
© FESTIVAL AMPLIÓN 2022 – Festivalové noviny medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie®
Vydal Ansámbel nepravidelného divadla n.o. ako prílohu Štiavnických novín 14.9.2022, pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica a pre účastníkov festivalu. Náklad: 3 000 ks. Zadané do tlače 8. 9. 2022.
Zmena programu vyhradená. Redakčne i autorsky pripravili: Jana Mikitková, Ján Fakla. Snímky a kresby láskavo poskytli autori uvedení pri fotografiách a umelci zo svojich archívov. Grafická úprava
a layout: Andrej Brummer. Tlač: Nikara s.r.o., Krupina.
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Ugo Sanchez jr. (IT) AA

Slovenská premiéra!

UGO SANCHEZ WANTS TO PLAY
TOP program pre mladých a dospelých
Kultúrne centrum: sobota 20:30

Bravúrna hudobno-pohybová komédia
majstrovského kabaretiéra

HEADLINER F

ESTIVALU

Ugo Sanchez Jr. prichádza v obleku ako seriózny interpret vážnej hudby. Prišiel zahrať svoj unikátny koncert. Ale o minútu
sa ocitne úplne nahý. Pred sebou má len ukulele, ktoré divákom bráni v šoku. Tento klaun a kabaretiér starej školy je nútený
z tejto situácie tvorivo a bezpečne vykorčuľovať, aby zachránil svoju majstrovskú show. Za pomoci divákov, detí aj
dospelých, ktorí Uga milujú, zvádza komický boj s trampotami a prekonáva prekážky na ceste za vrcholným číslom
večera. Bude hrať, spievať, tancovať a vy sa budete z chuti smiať! Tento extravagantný showman si svojím
talianskym šarmom získal sympatie divákov po celom svete. Teraz je po prvýkrát na Slovensku ako headliner
AMPLIÓNu. Spomaľte a nechajte sa uniesť hravou komédiou omylov, ktorú inde nezažijete!

AND & HOSTIA & FILTR (SK+CZ)

SKETCH UP

Len na Amplióne!

Program pre mladých a dospelých
Kocka, Kammerhofská 6: sobota 18:30

Foto: Simone Ridi Via

c: www.ugosanchezjr.co

Foto: Michal Svítok Viac: www.and-theatre.art

Ansámbel nepravidelného divadla (SK)

BOHOROVNÍ (BAR KABARET NOIR)
Program pre mladých a dospelých
Hotel Grand Matej, Kammerhofská 5: piatok 21:00

Temné príbehy, podmanivá hudba Roba Mankoveckého a texty Vlada Jančeka, expresívny tanec
z dielne Laca Cmoreja & čierny humor v barovej
spoločnosti skvelých hercov, to je štýlový nový
bar kabaret noir od tvorcov AMPLIÓNU!
Prijmite pozvanie na Olymp! Pohodlne sa usaďte, vychutnajte
si pohár bubliniek a naša barová suita sa o vás postará. Môže
si človek dovoliť všetko? Je pánom života a smrti? Sme Bohu
rovní? Bar kabaret noir o tých, ktorí sa cítia viac ako boh, aj
o tých, ktorí sú mu skutočne podobní. Čo zvíťazí? Pokora či
bohorovnosť? Kabaretná inscenácia na príkladoch súčasnej
spoločnosti mapuje situácie a motívy ľudskej bohorovnosti.
„Bohorovní“ ako nedotknuteľní vládcovia života a smrti
a naopak, „bohorovní” ako solidárni so všetkými ľuďmi bez
rozdielu, teda Bohu podobní. Kabaretná show je určená pre
divákov od 15 rokov.

Foto: Michal Svítok Viac: www.amplion.eu

m

nou formou podajú: post-traumatické kabaretné duo
Šoganová & Kučerová (SK+CZ), speváčka Lucie Vacovská
(CZ) z kapely Filtr, klaunka Ema Poliaková (SK), hudobno-pohybové trio TyMyJan (SK), klaunka Barbora Šimová
(SK) aj slamer a stand up komik Marián Psár. Nebude
chýbať ani medzinárodná porota. Víťaz získa okrem ceny
AMPLION ARGENTUM aj opciu na uvedenie svojho samostatného kabaretného programu na 8. ročníku Festivalu
AMPLIÓN 2023. Nenechajte si tento jedinečný program
ujsť a zastavte sa.

4. ročník úspešnej česko-slovenskej súťaže
kabaretných skečov plný nových talentov!
Moderuje majster skečov, Palo Seriš.
Obývačkový pop a garážový rock hrá skvelá
vtipná kapela Filtr z Prahy!
Súťaž nových kabaretných výstupov jednotlivcov a umeleckých skupín v rôznych žánroch príbuzných kabaretu
ako je stand up, slam poetry, divadlo, hudba, pohybové
umenie či klaunské čísla je tu opäť! Všetky skeče prepojí
jedna téma – spomalenie, resp. zastavenie sa, ktorú zábav-

Foto: Archív P. Seriša Viac: pavolseris.com
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COLLECTIF PRIMAVEZ (FR) AA

PLAYGROUND
Slovenská premiéra!
TOP program pre mladých a dospelých aj rodiny s deťmi
Kultúrne centrum: piatok 19:30, Záhrada Skautského domu: sobota 14:00

Unikátny cirkus-art na 8-metrovej čínskej tyči plne závislý na divákoch
Sú umelci závislí od svojho publika? Samozrejme, bez diváka divadlo neexistuje.
Ale... Môžu závisieť umelci od publika aj fyzicky? To je výzva francúzskeho performera Miguela Rubia. Jeho život aj show s čínskou tyčou doslova stojí a padá na spolupráci publika. Ihrisko je citlivý príbeh o ľudskej dôvere a spolupráci, vďaka ktorej
všetci rastieme. Skrýva v sebe množstvo prekvapení i nečakaných situácií a prináša
jedinečný mix disciplín, akými sú čínska tyč, cirkus, tanec, divadlo a, samozrejme,
humor. Miguel Rubio vytvoril unikátny model cirkus-art hry, ktorý sa úplne spolieha
na divákov, aby si splnil svoj sen: predviesť čínsku tyč kdekoľvek. Výsledkom je
pohybová show, ktorá má magickú silu priniesť exkluzívny zážitok do sály Kultúrneho
centra, aj do Záhrady Skautského domu v Banskej Štiavnici.

LORENZO GALLI (IT) AA

POOM-CHA
Program pre všetkých
Slovenská premiéra!
Námestie sv. Trojice: piatok 16:30, sobota 10:30 a 15:15,
Trotuár Cafe: piatok 18:30, sobota 13:15
+ AMPLIÓN Karavana

HEADLINER

Foto: Salomé Felgenhauer
Viac: www.collectifprimavez.com

UGO SANCHEZ JR. (IT) AA

RIO BOOM BOOM
Slovenská premiéra!

Program pre rodiny s deťmi

Záhrada Skautského domu: piatok 17:00
Starý zámok: sobota 11:00

Pochôdzkový kabaretný pouličník GALiRó
ako eccentric one-clown-band
POOM-CHA to je živá interaktívna hudobná komédia.
POOM-CHA je aj pochôdzková zábavná pouličná hra hudobníka s divákmi. A POOM-CHA je tiež energická a očarujúca
hudobná hra, ktorá šíri dobrú náladu všade naokolo. Podarilo sa jej to už vo vyše 30 krajinách sveta. Spomaľte a dobite
sa energiou nespútaných rytmov na ulici aj vy!

Foto: Archív Lorenza Galli Viac: www. lorenzogianmariogalli.com
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Bláznivý kokteil prvotriedneho
klaunského umenia

Foto: Antonello Tofani Viac: www.ugosanchezjr.com

Ugo Sanchez Jr. je elegantný aj extravagantný showman,
ktorý hrá drzého klauna. Tento neskutočný výmyselník hrá
svojím osobitým štýlom na hudobný nástroj, spieva, prekvapuje artistickými kúskami a zabáva nevšednými gagmi.
Najradšej má kloktaciu pieseň s publikom! Doprajte si
radosť tejto hudobno-klaunskej komédie, v ktorej vás bude
Ugo Sanchez jr. vyzývať, provokovať, zabávať, ale bude aj
štrajkovať, urobí publikum bezmocné a potom hlavným
hrdinom. Jeho márnivá hra zrkadlí smiešne rozpory spoločnosti, náš bežný život medzi komédiou a tragédiou. Rio
Boom Boom to je aj chytľavá show plná piesní, ktoré si
nebudete môcť prestať spievať. Prvotriedna zábava pre Vás!

Amplión Festivalové noviny

TOOT ENSEMBLE (CZ) AA

KONCERT
Slovenská premiéra!
TOP program pre mladých a dospelých
Kocka: sobota 22:00

Parádna pražská techno-dychovka do tanca
Toto bude pecka, akú ste ešte nezažili! V sobotu večer sa vytancujete
a vyskáčete na acoustic techno brass bande a live EDM, aké by ste nečakali.
Inštrumentálna, čisto autorská tanečná hudba v podaní deviatich vynikajúcich muzikantov to naplno rozbalí! Jadro kapely tvoria skúsení a v českých
vodách dobre známi muzikanti, akordeonista a saxofonista David Lomič
(Tygroo, Nerez&Lucia) a multiinštrumentalista Robert Fischmann (Neřež,
Bran), ktorí sa v dobe pandémie spoločne rozhodli pre tento veľkolepý
projekt. Vaša najlepšia voľba sobotnej noci!

Foto: Archív TooT Ensemble Viac: www.uhomusic.com/TooT-ensemble

FILTR (CZ) AA

Foto: Shoe Bean Viac: www.filtruj.cz

SPOKO KONCERT
Program pre mladých a dospelých
Art Cafe: piatok 22:30

Obývačkový pop a garážový rock skvelej
recesistickej pražskej kapely
Veselé, rozvodové i veselé rozvodové piesne pre celú (i neúplnú) rodinu. Takto sa predstavuje originálna veselá skupina Filtr. Vznikla v roku 2001 ako autorské duo Notovný
& Votava, postupne sa rozrástli o hostí. Aktuálne hrajú v stálej štvorici s nestálymi hosťami. Ich hudba je napínavá, dramatická a skoro vždy vtipná – pretože živá hra je nevyspytateľná. Filtr na AMPLIÓNE to bude Petr Jediný Novotný (texty
a spev), Filip Votava (hudba, gitara a spev), Honza Hodek
(basa), Tereza Termerová (cajon) a Lucie Vacovská (spev).
Čaká vás výnimočný hudobný filter tej najlepšej muziky!

PAVOL SERIŠ (SK)

PUKA (SK)

SKEČE

KONCERT

pouličné hranie

Program pre mladých
s odmenou do klobúka
a dospelých
Kaviareň Gavalier: sobota 12:30

Program pre mladých a dospelých
Trotuár Cafe: nedeľa 13:00 + AMPLIÓN Karavana

Slovenský mím a pohybový umelec
žijúci v Čechách

Folk-bluesová kapela hrá piesne o tom,
čo je dole hlavou a čo hore nohami
Skupina hrá autorskú, takmer akustickú hudbu s minimálnym využitím elektrickej energie, čo ju radí popri hráčoch
na didgeridoo a spevákoch gregoriánskeho chorálu medzi
hudobné telesá s najnižšou uhlíkovou stopou a najvrúcnejším vzťahom k ochrane životného prostredia. Kapelu založili v roku 1979 v Bratislave východniari. Po troch rokoch
úspešnej kariéry skupina zmizla a zdalo sa, že od nej bude

BUSKING

Foto: Archív kapely PUKA

definitívne pokoj. V roku 2019 na počesť 40. výročia protagonisti oprášili pôvodný repertoár a zistili, že piesne boli
z dostatočne trvácneho materiálu, takže opäť začali verejne
vystupovať a svoj repertoár ešte rozšírili. Napriek obrovským
úspechom kapela naďalej skromne ostáva neznáma.

Na AMPLIÓNe si vyskúša pouličné hranie ako pravý
busker. Vyberie pre vás tie najlepšie kúsky zo svojich
úspešných hier, v ktorých mieša stand-up comedy, fyzické
divadlo, absurdný humor, pantomímu či tanec. To všetko
preto, aby Vás pozval na česko-slovenskú súťaž nových
kabaretných talentov SKETCH UP, ktorú bude svojím
osobitých štýlom moderovať. Tak čo poviete? Spomaliť
a zastaviť sa oplatí!
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ART PUTIKA

cyklus literárnospoločenských akcií

Neformálne krčmové dišputy na aktuálne spoločenské témy
v štiavnických putikách s osobnosťami literatúry a spoločenských vied

ŠPECIÁLNE ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY
D´FASTFOOD DŽENEREJŠN (SK)

Len na Amplióne!

NO STOP, NO FUN

NAĎA SALBOTOVÁ (SK)

ČASOMYSLE

KAROL SUDOR (SK) AA

Program pre mladých a dospelých

Program pre mladých a dospelých

ART PUTIKA –
KRČMOVÉ DIŠPUTY

Starý zámok, karner: piatok 17:30

Starý zámok, karner: piatok 18:30, sobota 09:00 – 17:00

HOSTIA: PETRA PROCHÁZKOVÁ, VIERA DUBAČOVÁ

Moderné umelecké prednesy mladých osobností
na tému zastavenia sa spojené s vizuálno-zvukovou performance výstavy Časomysle.

Program pre mladých a dospelých
Art Cafe, povala: piatok 19:00

Jedinečný rozhovor
s odvážnymi ženami
o možnostiach zastavenia
vojny na Ukrajine
Karol Sudor, tvorca skvelých rozhovorov s významnými osobnosťami, bude diskutovať s dvoma vzácnymi hostkami, ktoré
podajú osobné svedectvá o udalostiach na Ukrajine. Naše
pozvanie prijala renomovaná česká humanitárna pracovníčka
a oceňovaná reportérka Petra Procházková z českého Deníka
N, ktorá Ukrajinu a Rusko mapuje už desaťročia a Viera
Dubačová, slovenská aktivistka a režisérka, ktorej životným
poslaním je pomáhať slabším a zraniteľným, preto neváha
a pravidelne cestuje na pomoc našim východným susedom.
Foto: Gabriel Kuchta, Spolu, Pavol Zachar

KAROL SUDOR (SK) AA

ART PUTIKA – KRČMOVÉ DIŠPUTY
A AUTORSKÉ ČÍTANIE
HOSŤ: DANIEL PASTIRČÁK
Program pre mladých a dospelých
Art Cafe, povala: sobota 15:00

Nekázeň Daniela Pastirčáka o tom,
prečo je dobré spomaliť a zastaviť sa na umenie
Téma Zastavenie sa vyplynula z potreby spomaliť nás
samých v nezdravej uponáhľanosti s cieľom upriamiť našu
pozornosť na jedinečné hodnoty, ktoré prehliadame, alebo
ich považujeme za samozrejmosť. Napríklad príroda, krása,
umenie. Ako však spomaliť, zastaviť sa, „kochať“ a pritom
nič nezmeškať?! Aj o tom bude dišputovať Karol Sudor so
slovenským spisovateľom, filozofom a ekumenickým kazateľom Cirkvi bratskej, Danielom Pastričákom. „Slovenský
Tomáš Halík“, človek spájajúci kresťanov všetkých denominácií s agnostikmi a ateistami prečíta a porozpráva aj
príbehy zo svojich diel.
Foto: Tomáš Benedikovič
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Budeme putovať magickým prostredím neprebádaného
karnera Starého zámku, v ktorom zaznie starostlivý výber
silných autentických výpovedí o spomalení a zastavení sa
s humorom aj bez neho. Spomalíme nad úvahou o čase aj
nad koncom sveta, zablúdime do čerstvých vôd nonsensu,
kde všetko a zároveň nič dáva zmysel i radosť, vypočujeme
si rozhovor s kameňom o ľudskej tvrdosti aj alúziu na paralelné osudy Židov s aktuálnymi príbehmi našich východných
susedov. Aj o tom bude každoročne iný a špeciálne vymyslený večer prudko kvalitnej literatúry zo svetovej i slovenskej
poézie a prózy, ktorý vás vyvedie z predsudkov o konvenčnom recitovaní. Vďaka spojeniu slova a živej vizuálnej interakcie zažijete zázrak pre oči aj dušu. Neváhajte, opakovať
sa to nebude! Účinkujú: Romana Eštóková, Simona Horičková, Hana Hvozdíková, Branislav Lacko, Roman Thor Vítek.

GALÉRIA KÝCHANIA MOZGU, PREŠOV
(SK/USA/NL/UA)

ANTIHYBRID

Performatívna interaktívna výstava svetov myslí
umiestnených v dimenzii bez času
Skúsená autorka uvádza výstavu vlastnými slovami: „Moja
prvá samostatná výstava venovaná maľbe. Vysnená. Je to
také tiché stretnutie samej seba so sebou. Ponorenie sa do
svojej MYSLE, zabudnutie na ČAS... Hľadám motív, niečo,
čo povznesie ducha, nastolí rovnováhu. Hodiny utekajú, ani
neviem ako. Je to trochu ako sen, deň v minúte a minúta
v dni. Balansovanie medzi túžbou po dokonalosti, uvedomením si svojich hraníc, aj eufóriou z toho, čo sa podarí. Obdivujem ľudské tváre, nakreslila som desiatky portrétov ľudí
každého veku, láska k ľudským tváram ma nikdy neprešla.
Aj moje obrazy vychádzajú z portrétov ľudí, ale fiktívnych,
pridávam do nich rôzne atmosféry – snové krajiny, symboly, abstraktné farebné štruktúry. Sú to moje svety MYSLÍ
umiestnené v dimenzii bez času – moje ČASOMYSLE.“
Naďa je myseľ plná jedinečných nápadov. Okrem malieb jej
portrétov a autorských textov zažijete aj zvukovo-svetelné aj
vizuálne inštalácie, ktorých sa budete môcť dotknúť a rozohrať ich vo vašich vlastných časomysliach. Tešíme sa na vás
s otvorenou mysľou.
Autor obrazu: Naďa Salbotová
Viac: instagram.com/nadasalbotova

Autor kresby: Angel Boligan
Viac: facebook.com/brainsneezing

Program pre mladých a dospelých

ATELIÉR FYZICKÉHO DIVADLA JAMU, BRNO (CZ/SK)

Kaviareň Gavalier, piatok: 15:00, sobota 10:00 – 16:00

ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA

Diagnostika spoločnosti kresleným humorom
„Nad ľudskou hlúposťou nezvíťazíme. Ale nikdy nesmieme
prestať proti nej bojovať.“ Jan Werich.
Vernisáž a komentovaná prehliadka medzinárodnej výstavy
svetových karikaturistov ako spomalenie pred klamstvami,
dezinformáciami a konšpiráciami. Karikatúry odhaľujú informačné manipulácie i totalitných diktátorov a ponúkajú obranu
aj katarziu smiechom. Sú odpoveďou na zákernosti falošnej
komunikácie, ktorá decimuje ľudí, vyvoláva v nich pocit ohrozenia a strachu, podporuje nenávisť, agresivitu, vytvára podmienky pre chaos, neistotu a spochybňuje morálne hodnoty
a dôveru v autority. V piatok o 15:00 privítame na vernisáži
s komentovanou prehliadkou vzácnych hostí z Holandska.
V sobotu o 12:30 Vám prehliadku spestria Skeče Pala Seriša.
Vyberte si, kedy sa prídete vysmiať hlúposti!
Projekt Antihybrid je podporený Veľvyslanectvom USA
a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva.

Program pre mladých a dospelých
Zastávky Radničné námestie – Terra Permonia – Trotuár:
piatok 12:00 + AMPLIÓN Karavana

ZASTÁVKA
UMENIA

ART
STOP

Veselý happening Chvála pomalosti
Ani tento rok vás neochudobníme o originálny multužánrový
happening ušitý len pre tohtoročný AMPLIÓN pod heslom
Zastaviť sa je umenie! Buďte v strehu! Do cesty vám príde
ART STOP – Zastávka umenia, vizuálny objekt z dielne Nadi
Salbotovej, a skupina klauniek-performeriek, ktorá bude chváliť pomalosť. Urobia všetko preto, aby ste sa k tejto chvále
pridali a na Zastávke umenia sa na umenie zastavili.

Amplión Festivalové noviny
®

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie
Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v interiéroch a exteriéroch historického mesta zapísaného v UNESCO a v jeho okolitých mestských častiach a obciach. 7. ročník
multižánrovej prehliadky (divadlo, hudba, literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraný na spojenie umeleckej
tvorby a občianskych aktivít.

PIATOK 23. september 2022
15:00 – 15:45

12:00 – 12:30
10+

Galéria Kýchania mozgu Prešov (SK/USA/NL/UA)

ANTIHYBRID – komentovaná prehliadka medzinárodnej výstavy kresleného humoru
ako spomalenie i katarzia smiechom pred klamstvami a konšpiráciami
Kaviareň Gavalier, Námestie sv. Trojice
16:00 – 16:30 OTVORENIE FESTIVALU

HYMNA + PROMO: Ugo Sanchez jr. (IT), Collectif Primavez (FR), Filtr (CZ), JAMU (CZ)

VSTUP VOĽNÝ
Family

Námestie sv. Trojice
VSTUP VOĽNÝ
16:30 – 16:50 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
Family
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Námestie sv. Trojice – Záhrada Skautského domu, ul. A. Pécha
BUSKING
Family
17:00 – 17:55 Ugo Sanchez jr. (IT) AA Slovenská premiéra!
RIO BOOM BOOM – hudobno-klaunská komédia svetového umelca
Záhrada Skautského domu, ul. A. Pécha
VSTUPNÉ 4/7 €
17:30 – 18:30 D´fastfood dženerejšn (SK)
12+
NO STOP, NO FUN – moderné umelecké prednesy mladých osobností na tému zastavenia sa
Starý zámok – karner
VSTUPNÉ 8 €
10+
18:30 – 19:00 Naďa Salbotová (SK)
ČASOMYSLE – vernisáž interaktívnej výstavy, ponorenie sa do sveta bez času
Starý zámok – karner
VSTUP VOĽNÝ
18:30 – 19:00 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
Family
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Trotuár Cafe – Art Cafe
BUSKING
19:00 – 20:30 Karol Sudor (SK) AA
15+
ART PUTIKA – krčmové dišputy – hostia: Petra Procházková AA, Viera Dubačová
Art Cafe, povala
VSTUPNÉ 8 €
19:30 – 20:15 Collectif Primavez (FR) AA Slovenská premiéra!
Family
PLAYGROUND – unikátny cirkus-art na čínskej tyči plne závislý na divákoch
Kultúrne centrum, hlavná sála
VSTUPNÉ 6/ (8) 10 €
21:00 – 22:15 Ansámbel nepravidelného divadla (SK)
15+
BOHOROVNÍ – bar kabaret noir. Temné príbehy, podmanivá hudba, tanec, čierny humor.
Hotel Grand Matej, Kammerhofská 5
VSTUPNÉ 7/ (12) 14 €
22:30 – 23:45 Filtr (CZ) AA Slovenská premiéra!
15+
SPOKO – koncert recesistickej pražskej kapely, obývačkový pop a garážový rock
Art Cafe, povala
VSTUPNÉ 8 €

AMPLIÓN Karavana / Putovné vystúpenia umelcov na periférii so žltou fiatkou

11:00 – 11:45

Ansámbel nepravidelného divadla (SK/HR)

WELCOME TO STUPIDITY – pouličná show proti hlúposti

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane
14:30 – 14:50 Lorenzo Galli (IT) Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Ul. L. Svobodu (pri TESCO), sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica
14:50 – 15:15 Ateliér fyzického divadla JAMU (SK/CZ)
ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA – klaunské etudy
Ul. L. Svobodu (pri TESCO), sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica
19:00 – 20:00 PUKA (SK)
KONCERT – folk-bluesovej kapely
Krčma u Michala, Banská Belá

SOBOTA 24. september 2022
09:00 – 17:00

Naďa Salbotová (SK)

ČASOMYSLE – interaktívna výstava, ponorenie sa do sveta bez času
Starý zámok – karner
10:00 – 16:00 Galéria Kýchania mozgu Prešov (SK/USA/NL/UA)
ANTIHYBRID – výstava kresleného humoru svetových karikaturistov
Kaviareň Gavalier, Námestie sv. Trojice
10:00 – 10:20 Filtr (CZ) AA
AFTER KONCERT – obývačkový pop a garážový rock
Trotuár Cafe, terasa
10:30 – 11:00 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Námestie sv. Trojice – Starý zámok
11:00 – 11:55 Ugo Sanchez jr. (IT) AA Slovenská premiéra!
RIO BOOM BOOM – hudobno-klaunská komédia svetového umelca
Starý zámok – lapidárium

8+
VSTUPNÉ 3 €
Family
BUSKING
Family
BUSKING
12+
BUSKING

10+
VSTUP VOĽNÝ
10+
VSTUP VOĽNÝ
Family
VSTUP VOĽNÝ
Family
BUSKING
Family
VSTUPNÉ 5/ (8) 9 €

Ateliér fyzického divadla JAMU (SK/CZ)

ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA – happening Chvála pomalosti

Family

Zastávky Radničné námestie – Terra Permonia – Trotuár
BUSKING
12:30 – 13:15 Palo Seriš (SK)
Family
SKEČE – najlepšie pohybové čísla slovenského komika + promo na SKETCH UP
Kaviareň Gavalier, Námestie sv. Trojice
BUSKING
Family
13:15 – 13:45 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Trotuár Cafe – Záhrada Skautského domu, ul. A. Pécha
BUSKING
14:00 – 14:45 Collectif Primavez (FR) AA Slovenská premiéra!
Family
PLAYGROUND – unikátny cirkus-art na čínskej tyči plne závislý na divákoch
Záhrada Skautského domu, ul. A. Pécha
VSTUPNÉ 5/ (8) 9 €
Family
14:30 – 15:00 TooT Ensemble (CZ) AA Slovenská premiéra!
PROMO KONCERT – parádna pražská techno-dychovka do tanca i na počúvanie
Námestie sv. Trojice – Trotuár Cafe – Art Cafe
VSTUP VOĽNÝ
15:00 – 16:15 Naďa Salbotová (SK)
10+
ČASOMYSLE – komentovaná prehliadka interaktívnej výstavy, ponorenie sa do sveta bez času
Starý zámok – karner
VSTUP VOĽNÝ
15:00 – 16:30 Karol Sudor (SK) AA
12+
ART PUTIKA – krčmové dišputy a autorské čítanie – hosť: Daniel Pastirčák AA
Art Cafe, povala
VSTUPNÉ 7 €
Family
15:15 – 15:45 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Námestie sv. Trojice – Trotuár – Kultúrne centrum
BUSKING
16:00 – 17:00 CreDance company & Maca a Kapela roka (SK) AA Headliner festivalu
12+
Lepetit MALÝ PRINC – úžasný tanečno-artistický zážitok so živou kapelou a Davidom Hartlom
Kultúrne centrum, hlavná sála
VSTUPNÉ 7/ (12) 14 €
16:30 – 17:00 Filtr (CZ) AA
15+
AFTER KONCERT – obývačkový pop a garážový rock
Art Cafe, terasa
VSTUP VOĽNÝ
18:30 – 20:00 AND & hostia Filtr (SK/CZ) Len na AMPLIÓNE!
15+
SKETCH UP – 4. ročník česko-slovenskej súťaže kabaretných skečov nových talentov
Kocka, Kammerhofská 6
VSTUPNÉ (8) 10 €
20:30 – 21:30 Ugo Sanchez jr. (IT) AA Slovenská premiéra! Headliner festivalu
Family
UGO SANCHEZ WANTS TO PLAY – show majstrovského kabaretiéra
Kultúrne centrum, hlavná sála
VSTUPNÉ 6/ (10) 12 €
22:00 – 23:15 TooT Ensemble (CZ) AA Slovenská premiéra!
Family
KONCERT – parádna pražská techno-dychovka do tanca
Kocka, Kammerhofská 6
VSTUPNÉ (8) 10 €

AMPLIÓN Karavana / Putovné vystúpenia umelcov na periférii so žltou fiatkou

13:30 – 13:50

Ateliér fyzického divadla JAMU (SK/CZ)

ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA – klaunské etudy

Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero
14:00 – 15:00 PUKA (SK)
KONCERT – folk-bluesovej kapely
Terasa u Blaškov, Počúvadlianske jazero
16:00 – 16:20 Ateliér fyzického divadla JAMU (SK/CZ)
ART STOP / ZASTÁVKA UMENIA – klaunské etudy
Na fare, Beluj
16:30 – 17:00 Lorenzo Galli (IT) Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
Na fare, Beluj

Family
BUSKING
12+
BUSKING
Family
BUSKING
Family
BUSKING

NEDEĽA 25. september 2022
11:00 – 11:30

12+

TooT Ensemble (CZ) AA

AFTER KONCERT + vyhlásenie cien festivalu Amplion Argentum
Art Cafe, terasa
13:00 – 13:45 PUKA (SK)
KONCERT – folk-bluesovej kapely
Trotuár Cafe, terasa
13:30 – 14:00 Lorenzo Galli (IT) AA Slovenská premiéra!
POOM-CHA – pochodujúci kabaretný pouličník GALiRó ako eccentric one-clown-band
KTC Hájovňa, Červená studňa
AA
Family
X+

Nominácia na cenu festivalu Ampliom Argentum
Programy vhodné pre celú rodinu
Programy vhodné pre deti od X rokov

Vstup voľný
12+
Busking
Family
Busking

Vstupné (X) Y € Vstupné (v predpredaji) a na mieste
Vstupné Y/Z € Vstupné deti do 15 rokov / mládež a dospelí
Busking
Dobrovoľné vstupné do klobúka
Zmena programu vyhradená. Stav k 8. 9. 2022
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centrum(bočný
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Akademickául.
ul.
1/ Kultúrne PREDAJ
centrum VSTUPENIEK
(bočný vchod), Akademická ul.
CENTRÁLNY
CENTRÁLNY PREDAJ VSTUPENIEK
2/ Kultúrne
centrumPREDAJ
(hlavnáVSTUPENIEK
sála), Kammerhofská 1
CENTRÁLNY
2/ Kultúrne
(hlavná sála),5Kammerhofská ul.
3/ Hotel
Grandcentrum
Matej, Kamerhofská
2/ Kultúrne centrum (hlavná sála), Kammerhofská ul.
3/ Radničné
socha Immaculaty
4/ Námestie
sv.námestie,
Trojice, pódium
3/ Radničné
námestie,
sochasv.Immaculaty
5/ Kaviareň
Gavalier,
Námestie
Trojice
4/ Amfiteáter, Novozámocká ul.
5/ Námestie sv. Trojice
5/ Námestie sv. Trojice
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Milí čitatelia,
máme radosť, že ste si z našej ponuky vybrali zaujímavé programy.
Zakúpiť vstupenky na vybrané predstavenie alebo koncert je najpohodlnejšie
ON-LINE prostredníctvom internetu zo svojho PC alebo
Milí
čitatelia,
mobilného
telefónu na www.amplion.eu/vstupenky, resp. na web
Milí čitatelia,
ďakujeme,
že ste si z našej ponuky vybrali zaujímavé prograstránke www.goout.net.

BBaannská
ŠŠttiiaavsnkicá
vnicaa
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my.
Zakúpiť že
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aleboprograkonmy.jeZakúpiť
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ONLINE
prostredníctvom
internetu
zo
cert jePC
najpohodlnejšie
ONLINE
prostredníctvom
internetu zo
svojho
alebo mobilného
telefónu
na www.amplion.eu/
svojho PC resp.
alebonamobilného
telefónu
na www.amplion.eu/
vstupenky,
web stránke
www.tootoot.fm/sk.
Tento
vstupenky,
resp.
na
web
stránke
www.tootoot.fm/sk.
predaj vstupeniek je NON STOP od 1. augusta a tiež počasTento
cepredaj
vstupeniek
NON STOP
od 1. augusta
a tiež počas
lého
festivalu
až do jezačiatku
jednotlivých
programov.
Keďžecelého festivalu
až donazačiatku
kapacity
priestorov
viacerýchjednotlivých
scénach súprogramov.
obmedzené,Keďže
kúPredaj
vstupeniek
je
NON
STOP
od
5.
septembra
a
tiež
počas
kapacity
priestorov
na
viacerých
scénach
sú
obmedzené,
pou si zabezpečíte, aby ste sa na vytipovaný program dostalikúcelého
festivalu až do
programov.dostali
Keďže
pou
si zabezpečíte,
abyzačiatku
ste všetkých
sa najednotlivých
vytipovaný
bez
problémov.
Nakoľko
na
scénach program
je voľné sedekapacity priestorov na viacerých scénach sú obmedzené, kúpou
bezodporúčame
problémov. vám
Nakoľko
všetkýchstescénach
ječovoľné
sedenie,
prísťnavčas,
najlepšie
v predpredaji si zabezpečíte,
aby aby
ste sa nazískali
vytipovaný
program
nie,
odporúčame
vám
prísť
včas,
aby
ste
získali
čo
najlepšie
miesto.
Všetky
scény
budú
označené.
Kontrola
pri
vstupe
na
dostali bez problémov. Nakoľko na všetkých scénach je voľné sedemiesto.
Všetky
scény
budú
označené.
Kontrola
pri
vstupe
nie,
odporúčame
vám
prísť
včas,
aby
ste
získali
čo
najlepšie
miesto.
program bude čítacími zariadeniami z čiarového, resp. QRna
Všetkytakže
scény
budú
označené.
Kontrola
pri zvstupe
na program
program
bude
zariadeniami
čiarového,
resp.bude
kódu,
buď
sičítacími
prinesiete
vytlačenú
vstupenku
alebo
QRQR
čítacími
zariadeniami
z
čiarového,
resp.
QR
kódu,
takže
buď
si
kódu,
takžepri
buďvstupe
si prinesiete
vytlačenú
kód
ukážete
vo svojom
telefóne.vstupenku alebo QR
prinesiete vytlačenú vstupenku alebo QR kód ukážete pri vstupe
kód ukážete pri vstupe vo svojom telefóne.

6/6/Starý
Starýzámok,
zámok,Starozámocká
Starozámocká 11
ul.
6/ Starý zámok,
Starozámocká
ul.
7/7/Záhrada
Hostela
Skautský
dom
Záhrada Hostela Skautský dom
8/ Art
Cafe,
Akademická
ul.
/
FESTIVALOVÝ
KLUB
7/ Záhrada Hostela Skautský dom
Art Cafe, Akademická
ul. / FESTIVALOVÝ
KLUB
9/8/Kocka/Cube,
Kammerhofská
6
8/ Art Cafe, Akademická ul. / FESTIVALOVÝ KLUB
9/ Trotuár,
Kocka, Kammerhofská
ul.
10/
Ul. Andreja Kmeťa
9/KTC
Kocka,
Kammerhofská
ul.
11/
Hájovňa
–
Červená
studňa
10/ Trotuár, Ul. Andreja Kmeťa
12/10/
Rubigall
(mokrý
variant)
Trotuár, Ul. Andreja Kmeťa
11/ Asfaltová plocha SOŠSL, Kolpašská ul.
11/ Asfaltová plocha SOŠSL, Kolpašská ul.

Informačnécentrum,
centrum,Námestie
Námestiesvätej
SvätejTrojice
Trojice
Informačné
i Informačné centrum, Námestie svätej Trojice
P1 –– Parkovisko
ul.
P1
Parkoviskona
podAkademickej
Novým Zámkom
P1– –Parkovisko
Parkoviskona
naMládežníckej
Akademickej ul.
P2
ul.
P2 – Parkovisko pod Novým Zámkom
P3P2– –Parkovisko
na
Dolnej
ul.
Parkovisko pod Novým Zámkom
P3 – Parkovisko
P4
Parkoviskona
naMládežníckej
Akademickejul.ul.(zadarmo)
P3 – Parkovisko na Mládežníckej ul. (zadarmo)
i

V Banskej Štiavnici bude od štvrtka 22. 9. 2022 (od 15:00 do 21:00) a počas celého festivalu k dispozícii aj CENTRÁLNY PREDAJ
VSTUPENIEK, ktorý sa nachádza v bočnom vchode Kultúrneho centra (Akademická ul.). Iba tu si môžete zakúpiť vytlačené vstupenky osobne
a na všetky podujatia. Pri jednotlivých scénach sa vstupenky predávať nebudú, môžete využiť online predaj. Veríme, že vám moderný systém
predaja spríjemní účasť na našom festivale.
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V Banskej Štiavnici bude od štvrtka 29. 8. 2019 (od
V Banskej
Štiavnici
budecelého
od štvrtka
8. 2019 (od
15:00
do 21:00)
a počas
festivalu29.k dispozícii
aj
15:00 do 21:00)
a počas
celého festivalu
k dispozícii
CENTRÁLNY
PREDAJ
VSTUPENIEK,
ktorý sa
nachádzaaj
Predajca
vstupeniek
GoOutVSTUPENIEK,
dodržiava pri spracúvaní
údaCENTRÁLNY
PREDAJ
ktorý
saosobných
nachádza
v jov
bočnom
vchode
Kultúrneho
centra
(Akademická
všetky predpisy,
ktoré
sa dotýkajú
ochrany
a spracovaniaul.).
osobv tu
bočnom
vchode Kultúrneho
centra
(Akademická
ul.).
Ibaných
si môžete
vytlačené
vstupenky
osobne
údajov
podľazakúpiť
Nariadenia
Európskeho
parlamentu
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zhotovovať rôzne formy záznamu (obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) napr. na propagačné a umelecké účely a pre tlačové,
filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
Viac na: www.amplion.eu/ochrana-sukromia/
Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a aktuálne hygienické opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorením Covid-19 zverejnené na www.korona.gov.sk.

bodka za letom

AMPLIÓN = výnimočná zastávka umenia v Banskej Štiavnici :)

vo svojom telefóne.

Dizajn manuál / konturová varianta logotypov (b.) / farebná schéma: 2 farby

Penzión Nostalgia / Banská Štiavnica 2009

Pantone 7497

CMYK: c51m40y69k42
rgb: 118, 110, 84

Dizajn manuál / konturová varianta logotypov (b.) /farebná schéma: 2 farby

Penzión Nostalgia / Banská Štiavnica 2009

Pantone 1365

CMYK: c0m33y76k0
rgb: 255, 182, 82
Pantone 7497
CMYK: c51m40y69k42

HLAVNÝ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

PARTNERI

REGIONÁLNI A MIESTNI PARTNERI
rgb: 118, 110, 84

Pantone 1365
CMYK: c0m33y76k0
rgb: 255, 182, 82

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

PARTNERI

REGIONÁLNI A MIESTNI PARTNERI

staurant
Re

kantína

Tratória
an

sk á

s ta u r an t
R e ni
Štia v

ca

MEDIÁLNI PARTNERI

B

Festival z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
Festival z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

kantína

Tratória
B

an

sk á

Št i a v

HÁJOVŇA

ca

HLAVNÝ PARTNER

ni

KULTÚRNO-TURISTICKÉ CENTRUM

ĎAKUJEME ZA NEZIŠTNÚ PODPORU ZUZKE & PEŤOVI.

