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KABARETNÉ
INSCENÁCIE

Kremnické divadlo v podzemí: 
KOZA A KLADIVO (premiéra) 
Klub Rubigall, 3. poschodie,  
piatok 17.00

Nový autorský kabaret na té-
mu sebectvo verzus solidarita. 
Kázeň napísal Michal Havran, 
„odbornú pomoc“ poskytol psy-
chiater Péter Hunčík, absurdnú 
frašku o mužoch „solidárnych“ 
s tehotnými ženami spracovala 
mladá scenáristka Jana Ondrušo-
vá a karikatúry na tému dodal Mi-
kuláš Sliacky. Aktuálne satirické 
texty piesní napísal Fero Malec a 
zhudobnili ich herci KDvP pod ve-
dením Andrey Bučkovej za vzniku 
K&K BAND. 

Divadlo Bolka Polívky (CZ): 
RE-KABARET 
Kultúrne centrum, Hlavná sála, 
piatok 19.00

Špeciálne komponované kaba-
retné čísla majstrov klaunov pre 
festival Amplión. Sprejová šou 
konferenciérov, pantomimické 
scénky s rebríkom, tance v smet-
ných košoch, slovné prekáračky 
aj dravé piesne a muzika naživo. 

S NÍ BAND (CZ): KONCERT 
Art Café, povala,  
piatok 22.30 

Koncert pre tých, ktorí ra-
di snívajú v poriadnom tempe. 
Kubánsko-cigánska živelnosť 
Veroniky Bartošovej, klaunskej 
speváčky a herečky vás zapojí do 
energického tanca.

Slampoetry.cz (CZ):
Antikvariatik, sobota 10.30

Slam poetry – improvizácia 
vo veršoch je moderný žáner pre 
(duchom) mladé publikum. Živá 
poézia na aktuálnu tému Ekoló-
gia myslenia. Interpreti ponúk-
nu texty a diváci rozhodnú o ví-
ťazovi. Veľa smiechu, slovných 
zvratov i závratných ohybností 
jazyka a vynaliezavosti šiestich 
slamerov. 

Márius Kopcsay & syn:  
AUTORSKÉ ČÍTANIE  
Art Café, povala, sobota 13.30

Zmes literárnych ukážok 
z najnovšej knihy Máriusa Kop-
csaya a punkových pesničiek 
kapely Jeden pán. Spisovateľ 
a publicista je autorom skladieb, 

hudby i literárnych textov, spo-
lupracuje so synom Domini-
kom, ktorý študuje kompozíciu 
na VŠMU.

Prešovské národné divadlo: 
GOOD PLACE TO DIE 
(male-divy-festivalu)
Kultúrne centrum, Hlavná sála, 
sobota 15.00 

Bývalá seriálová hviezda, dnes 
učiteľ na základnej umeleckej 
škole, sa rozhodne naplniť režijné 
ambície a nacvičiť s deťmi Čecho-
vovu hru Platonov. Vďaka grantu 
z Európskej únie to naberá reál-
ne črty. Tragikomédia prekvapí 
pohybovo-rytmickými kreáciami 
a zasiahne pravdivým príbehom. 
Šesť výborných hercov a jeden 
„trumpetista“ s parohami.

Diskusný kabaret  
Michala HAVRANA:  
POST SOCIKUUM V4 
Kino Akademik, sobota 17.00 

Diskusný kabaret novinára 
a teológa Michala Havrana je 
kabaretná šou slobodných ľudí, 
tentokrát z krajín V4. Hosťami 
sú psychiater Péter Hunčík, te-
atrológ Karel Král, ekológ Juraj 
Mesík a performer Wiktor Ma-
linowski. Predmetom diskusie 
bude zostrih z neviditeľného 
divadla, ktorý pod vedením re-
žisérky Jany Mikitkovej vytvo-
ria v uliciach Banskej Štiavnice 
herci z divadiel V4, ktorí v civile 
rozohrajú 4 situácie na 4 témy. 
Cieľom je odhaľovať osobnú 
zodpovednosť, hrdinstvo, strach 
či ne/ochotu pomôcť.

Peter Breiner (USA/SK),  
Milan Markovič (SK):  
VEČER MM PO 20 ROKOCH
Kostol Frauenberg, sobota 19.00

Nemáte večer čo pozerať v tel-
ke? Chýba vám úžasné uvoľnenie 
a inteligentný humor Večerov 
Milana Markoviča? Festival pri-
náša kultovú talkšou. Špeciálne 
vydanie, exkluzívne iba v Banskej 
Štiavnici, bude mať jediného hos-
ťa – klaviristu a skladateľa Petra 
Breinera. Dvojica predstaví zná-
me skladby a scénky, aj aktuálne 
postrehy a bonmoty. 

BodyVoiceBand (CZ): CAFÉ BI-
ZARRE (male-divy-festivalu)
Kultúrne centrum, Hlavná sála, 
sobota 20.30  

Všetko, čo treba vedieť o programe – pre lepšiu 
orientáciu a ľahší výber rozčlenené podľa žánrov 

Z ulice do divadla, 
z divadla na ulicu

Hlásenie 

O
bčianky a občania,

na známosť sa 
dáva výnimočná 
správa. V Banskej 
Štiavnici sa v pia-

tok 30. septembra otvorí prvý 
festival kabaretných divadiel 
a pouličného umenia na Sloven-
sku. Organizujeme ho z potreby 
podporiť slobodu umeleckého 
vyjadrenia v súčasnej spoloč-
nosti, a tiež z absencie festivalu 
týchto žánrov na Slovensku. 
Chceme nielen obohatiť Banskú 
Štiavnicu duchom sviežeho a ne-
opozeraného umenia, ale radi 
by sme atraktívnym AKČNÝM 
UMENÍM a formou živej kultúr-
nej interakcie umelcov a divákov 
inšpirovali návštevníkov ku KRI-
TICKÉMU MYSLENIU. 

Dramaturgiu orientujeme na 
päť základných druhov umenia, 
ktoré sa vzájomne prelínajú – 
divadlo, hudba, pohyb, výtvarné 
umenie a literatúra. Primárne 
sa zameriavame na produkcie 
s interaktívnym a moderne 
občiansko-angažovaným presa-
hom. Najskôr chceme zmapo-
vať aktuálny stav slovenského 
a českého kabaretu v kontexte 
kvality a kvantity tohto žánru 
v strednej Európe. Výzvou do 
ďalších ročníkov je podnietiť 
vznik a tvorbu foriem, ktoré by 
festival prezentoval pod názvom 
NOVÝ KABARET. Kabaretné 
produkcie dopĺňa medzinárodná 
prehliadka pouličných inscená-
cií, happeningov a výtvarných 
inštalácií s občianskym rozme-
rom a so sloganom Z ULICE DO 
DIVADLA, Z DIVADLA NA ULI-
CU. Naším CIEĽOM je počas 
troch dní vydať spoločný súzvuk 
kabaretu, pouličných produkcií 
a ľudského záujmu o spoločen-
skú zodpovednosť za krajinu aj 
v odľahlejšom regióne Slovenska. 

Budeme sa spoločne tešiť, pre-
mýšľať, tvoriť, diskutovať i ude-
ľovať Cenu festivalu – PUNC 
AMPLION ARGENTUM za 
program s najsilnejším hlasom 
v prospech rozvoja občianskej 
spoločnosti. Koniec hlásenia. 
 JANA MIKITKOVÁ, 
 JÁN FAKLA, DUŠAN KRNÁČ
 Kremnické divadlo v podzemí / 
 Ansámbel nepravidelného divadla

V Banskej Štiavnici bude mať premiéru aj Divadlo Bolka Polívku z Brna. Cabaret Calembour z Prahy. FOTO – KRISTINA SITKOVA

Čo, kde,  
kedy  
a koľko
1. ročník festivalu 
Amplión
Banská Štiavnica
30. september – 
2. október 2016
10 scén 
40 programov, 
z toho takmer  
polovica zadarmo. 
www. amplion.eu. 

Jedinečný večer kultovej dvojice Markovič-Breiner uvidíte len na Amplióne.
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KABARETY

Nové divadlo, Nitra (SK):
4 ŽENY NA KONCI SVETA
Kultúrne centrum, hlavná sála: 
piatok 19:00
Šarmantný poetický kabaret 
o vynaliezavosti žien v réžii 
Jakuba Nvotu. Sú krásne, silné 
i zraniteľné. Majú čo stratiť, 
lebo nič neskrývajú. Ony ne-
hrajú, ony sú a budú aj medzi 
vami. Štyri ženy – herečky 
a muzikantky sa rozhodli po-
vedať a vyspievať VŠETKO. Pô-
vabne krehký kabaret s prvkami 
poézie, stand-upu, pôsobivej 
živej hudby a spevu o hľadaní 
zmyslu života a vynaliezavosti 
žien na konci sveta.

Divadlo GUnaGU, 
Bratislava (SK): HEREČKY 
(miluj blížneho svojho) 
Kultúrne centrum, hlavná sála: 
sobota 17:00
Zuzana Kronerová, Darina 
Abrahámová a Zuzana Šebová 
na hereckom kurze.
Komédia troch obyčajných 
žien, ktoré absolvujú herecký 
kurz, aby obstáli na “javisku 
života” od Viliama Klimáčka. 
Osudy troch frustrovaných 
žien, partnerské nezhody, skla-
mané lásky, ale aj rozčaro-
vanie zo súčasnej slovenskej 
politiky sa mieša s komediál-
nymi výstupmi a kabaretnými 
piesňami do tragikomického 
kokteilu humoru, trápnos-
ti, ale aj oslobodzujúceho 
smiechu.

Divadlo pod Palmovkou, 
Praha (CZ): 1000 VĚCÍ, CO MĚ 
SEROU ANEB TVOJE BÁBA 
JE KOMEDIE
Kino Akademik: sobota 19:00
Divadelná terapia hejtom! 
Multi-talent Tomáš Dianiška 
a jeho punk kabaret. Punk-un-
dergroundová inscenácia na 
základe internetového blogu 
1000 věcí, co mě serou. Kul-
tový blog, nositeľ prestížnej 
ceny Krištáľová lupa, konečne 
v divadle. Áno, život je krás-
ny. Ale aj tak sa nájde halda 
každodenných „prepleskov“, 
ktoré dokážu otráviť celý náš 
deň. Neobyčajne populárna hra 
v hlavnej úlohe s Tomášom 
Dianiškom, (pôvodom z Ban-
skej Bystrice). Česko-slovenský 
herec, dramatik a režisér je 
kľúčovou osobnosťou praž-
ského Divadla pod Palmovkou. 
Za svoju tvorbu získal aj českú 
Cenu divadelnej kritiky – Ta-
lent roka (2016). 

Divadlo oProti, Blatnice/Se-
nica (CZ+SK): NEBE NA ZEMI
Hotel GRAND Matej, kaviareň, 
piatok: 21:30
Komediálna hudobná revue so 
živou hudbou Prvej republiky, 
nonšalantný zážitok.
Hudobno-obrazová montáž 
v prostredí kabaretnej kaviar-
ne. Zachytáva humor V+W, 
piesne Jaroslava Ježka, skladby 
Ernesta Zahovaya a Gejzu 
Dusíka, evergreeny, ktoré pre-
slávil František Krištof Veselý, 
Adina Mandlová či Oldřich 

Nový a ďalšie hity z obdobia 
Prvej republiky. Vďaka živej 
hudbe, kontrabasu a klaví-
ru, môžete cestovať v čase, 
zaspomínať si na dávne doby 
plné dobrej tanečnej hudby 
30. a 40. rokov 20. storočia. 
K dobrej nálade podávajú 
pohár vínka.

Jakub Nvota & Kamil Žiška, 
Bratislava, Trnava (SK):
KOBODOZOLO – DADA 
KABARET (premiéra)
Hotel GRAND Matej, terasa: 
sobota 20:30
Dvojica kabaretiérov Túla-
vého divadla po 8 rokoch 
opäť skúša byť spolu. Festival 
AMPLIÓN sa znova rozhodol 
v špeciálnom programe spojiť 
dvojicu kabaretiérov, ktorých 
cesty sa z rôznych dôvodov 
rozišli. Zakladatelia Túlavé-
ho divadla tvorili dlhé roky 
dvojicu autorov. Po ôsmich 
rokoch si zvolili najslobodnejší 
žáner – dada – nielen kvôli 
tomu, že je stojeden rokov od 
jeho vzniku. Výsledok bude do 
poslednej chvíle opradený ta-
jomstvom. Veď DADA môže byť 
všetko! Všetko hravé, hojdajúce, 
nonsensové, ale hlavne ľudsky 
smiešne a láskavé. Ako ich 
myšlienky, hudba a pesničky.

Kempelen Biomatic Orches-
tra, Budapešť/ Bratislava 
(HU/SK): PREŠPORSKÝ 
KABARET + TANČIAREŇ 
Hotel GRAND Matej, kaviareň: 
sobota 22:00

Tangá, polky a dixieland starej 
Bratislavy v podaní výnimoč-
ných interpretov.
Swingovo ladený program 
prináša to najinšpiratívnejšie 
z džezu a populárnej tanečnej 
hudby v kaviarňach, tan-
čiarňach, kasínach a kluboch 
starého Prešporka. Ten sa v 20. 
– 40. rokoch stal jedinečným 
podhubím pre rozvoj multi-
kultúrnej hudby. Nemecké, 
rakúske, maďarské, české, 
slovenské, srbské, rumunské, 
židovské, cigánske hudobné 
cítenie podnietilo vznik hu-
dobných a jazykových mutácií, 
ktoré majú nezameniteľne 
stredoeurópsky zvuk a nálady. 
Kempelen Biomatic Orchestra 
tangá, polky a dixielandové 
melódie podá vo výnimočnej 
zostave špičkových interpretov. 
Nezameniteľný orchester ne-
nechá nikoho sedieť na stoličke!

Radošinské naivné divadlo, 
Bratislava (SK): 
TO NEMÁ CHYBU 
Kultúrne centrum, hlavná sála: 
nedeľa 16:00
Kabaretná komédia Stanislava 
Štepku o spätnom naprávaní 
starých chýb. Stanislav Štepka 
ako novinár Fedor bilancuje 
svoj život. Vydáva sa na výlet 
do vlastnej minulosti, na 
miesta svojich mimoriadne 
atraktívnych novinárskych 
stretnutí a rozhovorov. Opäť 
stretáva najznámejšiu ženu 
Argentíny, Evitu Perónovú, 
Lenina, Milana Rastislava 
Štefánika či Janka Francisciho. 
Štepka, naozaj kedysi novinár, 
spolu s divákmi vtipne uvažuje 
o naprávaní chýb. Ako by to 
bolo, keby ich nebolo? Je ešte 
možné napraviť a prepísať 
vlastné či historické dejiny? 
Uvidíte, ako málo stačilo 
a Lenin by zmrzol na sánkach 
v Sibíri, keby dobrák starček 
vedel, koho vezie... alebo nie? 

STAND UP INTERNATIONAL 
(USA/IR/TN/HU/SK):
JOKES ON YOU
Art Café, povala: piatok 20:30
Medzinárodní komici provoku-
jú i zabávajú na tému slobody. 
Kvalitný stand-up na Sloven-
sku už aj v anglickom jazyku 
pre multikultúrne publikum! 
Zabávať a myšlienkami provo-
kovať budú piati stand-upisti 
v špeciálnom programe pre 
AMPLIÓN. Mimoriadna zostava 
tých najlepších: Američan 
Reginall Barris a jeho témy 
rasizmu s presne budovanými 
fórmi. Tunisan Walid Azak, 
herec a rapper s nespútanou 
energiou Afriky. Iránske ko-
renie do témy prinesie mladá 
Nacy Motlach a čípeš grády 
doplní skvelý Tamás Vámos 
z Maďarska. Moderuje sarkas-
tický slovenský sociológ Matej 
Makovický. Výsledok –  niečo 
EXTRA! Hudobný hosť: Střídmí 
klusáci v kulisách višní (CZ).

Hlásenie
Občianky, občania i milí 
občiankovia! Na známosť 
sa dáva slobodná sprá-
va: na konci septembra sa 
v Banskej Štiavnici usku-
toční už 2. ročník Festivalu 
AMPLIÓN – Nový kabaret 
& pouličné umenie. Trojdňo-
vý medzinárodný festival 
nových foriem kabaretného 
divadla a pouličného ume-
nia je pre dospelých i pre 
deti, pre Štiavničanov i pre 
cezpoľných. Do exteriérov 
a interiérov historického 
mesta zavíta takmer stovka 
dobromyseľných umelcov 
z Česka, Maďarska, Poľska, 
Talianska, Francúzska, USA, 
Izraela, Iránu, Tuniska a Slo-
venska, aby predviedli svoje 
najlepšie kabaretné alebo 
pouličné kúsky, ktoré vás 
nielen zabavia, ale aj myseľ 
obohatia. Tohtoročnú drama-
turgiu tvoria tri línie. Prvá, 
NOVÝ KABARET, s odkazom 
na 100. výročie hnutia dada 
a Cabaretu Voltaire v Züri-
chu, ktorý podnietil zrod 
nemeckého a českého kaba-
retu (Červená sedma, V+W). 
Vybrané programy uvedú 
v modernej inscenačnej for-
me tituly inšpirované touto 
dobou a hnutím. Druhá línia, 
POULIČNÉ UMENIE, súvisí so 
stratou slobody, okupáciou 
a ľudskými obeťami v a po 
roku 1968. Privítame domá-
cich i zahraničných perfor-
merov s produkciami, ktoré 
nielen zabavia, ale aj odka-
zujú na (ne)dávne udalosti 
obmedzujúce slobodu i s pa-
ralelami na súčasnosť. Obe lí-
nie spája tretia – OBČIANSKA 
ANGAŽOVANOSŤ vo forme 
tematických inscenácií 
a diskusií o slobode a vojne 
a kvízu o „avabaždení“ pred 
takmer 50 rokmi. Okrem toho 
festival uvedie ako bonus aj 
prvé Majstrovstvá Slovenska 
v slam poetry, ktorých víťaz 
postúpi na medzinárodné 
majstrovstvá slam-poetris-
tov. Ambíciou festivalu je 
motivovať tvorcov k vzniku 
postmoderných foriem kaba-
retu. Zámerom je tiež posilniť 
slobodné umelecké vyjad-
renie a rozvoj občianskej 
spoločnosti v odľahlom re-
gióne Slovenska. Atraktívnou 
a zábavnou formou vzdelávať 
diváka UMENÍM KU KRITIC-
KÉMU MYSLENIU. Cieľom je 
vyvolať – najmä u mladých 
ľudí – záujem o angažované 
konanie a spoločenskú zod-
povednosť za svoju krajinu. 
Koniec hlásenia.

Jana Mikitková, 
Ján Fakla a Dušan Krnáč

Kremnické divadlo v podzemí / 
Ansámbel nepravidelného divadla

Všetko, čo treba vedieť o programe - pre lepšiu 
orientáciu a ľahší výber rozčlenené podľa žánrov

Aby kultúrnosť bolo lepšie počuť!

Čo, kde, 
kedy a koľko
2. ročník festivalu Amplión 
Banská Štiavnica 

od piatku 29. septembra 
do nedele 1. októbra 2017 

10 scén po celom meste 

40 programov, z toho takmer 
štvrtina je zadarmo. 

Vstupenky on line: 
www.amplion.eu

Jakub Nvota & Kamil Žíška: KOBODOZOLO (DADA Kabaret) - premiéra Foto: Miroslava Majorošová

Nové divadlo, Nitra (SK) - 4 ženy na konci sveta Foto: Collavino Divadlo GUnaGU, Bratislava (SK) - Herečky (miluj bližného svojho) Foto: Ctibor Bachratý
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AMPLIÓ-N
Neuznaný kúzelník, samovra-

hyňa, ovdovelá nevesta, „natáčko-
vá“ lady a ďalšie bizarné postavy 
na čele s nevyspytateľným čaš-
níkom. Málo slov, veľa pohybu, 
smiechu a prekvapivých kúskov 
v nadupanom tempe. V originál-
nych aranžmánoch a pôvodných 
jazykoch zaznejú piesne, ktoré 
preslávili Jacques Brel, Edit Piaf 
či Marlene Dietrich. 

Fats jazz band:  
KABARETNÁ TANČIAREŇ 
Kultúrne centrum, Hlavná sála, 
sobota 22.30

Pôvodná hot-jazzová i swin-
gová hudba vás prenesie do doby 
noblesy, elegantných rób a horú-
cich večierkov. Zaznejú skladby 
legendy amerického jazzu Tho-
masa „Fats“ Wallera, aj Louis 
Armstrong, Ella Fitzgerald či 
foxtroty a tangá, ktoré preslávil 
František Krištof Veselý. 

 
Andrea Buršová & Zdeněk 
Dočekal (CZ):  
ŠANSÓN HONTMARTE
Kostol Frauenberg, nedeľa 14.00

Piesňový koncert herečky 
a speváčky Švandovho divadla 
v Prahe. Básne, piesne a vlastné 
komentáre prepojené jemnou 
komikou a osobitým prejavom 
kabaretiérky v sprievode klavi-
ristu Zdeňka Dočekala. Nalaď-
te sa na kaviarenské šansóny 
bájneho francúzskeho bulváru 
Montmartre v príjemnej atmo-
sfére štiavnického Hontmartru.

Cabaret Calembour (CZ):  
KALAVEČER KALAMBÚR  
(male-divy-festivalu)
Kultúrne centrum, Hlavná sála,
nedeľa 17.00 

Plejáda najlepších a najsmieš-
nejších slovných hračiek v jed-
nom príbehu s muzikou Or-
chestra Calembour. Staré i zbru-
su nové scénky, gagy, skeče 
a piesne. Divadlo malých foriem 
a tradície českého literárneho 
kabaretu, ako od Cimrmanov! 

POULIČNÉ UMENIE

Firebirds (HU):  
SWING OVER 
Nádvorie Starého zámku,  
piatok 18.30

Nečakané kúzla, ohňové triky 

a vzdušná akrobacia s plame-
ňom v závratnej rýchlosti! Stoj-
ky na horiacej tyči vo vzduchu, 
roztáčanie žeravého kužeľa na 
hlave či kotúle v horiacom kru-
hu. Nežne-vzrušujúci príbeh 
živelnej akrobacie s prvkami no-
vého cirkusu. 

San Borondon Cyclo Fanfaria 
(SK/EU): KONCERT
Art Café, terasa: piatok 18.00
Trotuar Cafe: sobota 16.30
Radničné námestie – gang,  
sobota 18.15

Šesťčlenné kočovné zosku-
penie hrá tradičné piesne zo 
všetkých kútov sveta, ktoré po-
zbierali na svojich cyklocestách. 
Zmes balkánskych, cigánskych 
a židovských melódií až po pies-
ne a rytmy zo španielsky hovo-
riacich krajín. Hudobno-divadel-
né zážitky s prvkami kabaretu 
a cirkusu. San Borondon Cyclo 
Fanfaria a neziskovka Pokoj 
a dobro – pomoc utečencom 
pripravia v Art Café world music 
s podávaním perzskej kuchyne 
irackých azylantiek.

Firebirds (HU):  
FREAK FUSION CABARET 
Nádvorie Starého zámku, 
sobota 19.30 

Svet dávnych kočovných cir-
kusov. Podmanivú atmosféru 
vytvorí farebná plejáda artistov 
a ich čísla. Žongléri, akrobati, 
umelci na trapéze či burleskní 
tanečníci zvedú zápas starého 
sveta pouličnej zábavy so sve-
tom súčasných detí „rodiacich 
sa s mobilom“. Kabaretiéri sa na 
záver zamiešajú medzi publi-
kum a splynú v pouličnej atmo-
sfére. Nekonečná fúzia cirkusu, 
hudby, čierneho humoru, vizu-
álnych efektov a pohybu v štýle 
varieté. 

Teatr Delikates (PL): 
S HLAVOU V OBLAKOCH 
Radničné námestie – gang, 
sobota 11.00, 
Kollárova záhrada: sobota 14.00, 
nedeľa 10.00, 13.00

Zvukovo-výtvarná prechádz-
ka. Diváci dostanú na hlavu 
nádherné inštalácie mrakov. Vo 
vnútri oblaku budú v rodnom 
jazyku počúvať krásne tkaný 
príbeh o najstarších legendách 
sveta. Slobodná cesta do ilúzie 

času a priestoru v nádhernom 
prostredí Kollárovej záhrady. 

Theatre Chimera (FR):  
BIRDMAN AND HIS CHI-
MERA ORCHESTRA I. + II:  
(male-divy-festivalu) 
Nádvorie Starého zámku,  
sobota 14.00, 17.30 

Hudobno-divadelné dob-
rodružstvo o citlivom vnímaní 
sveta okolo nás. Bábka vysoká 
3,8 metra, hybrid medzi mužom 
a pštrosom sa ocitá prvýkrát vo 
svete ľudí. Promenáda v jarmoč-
nom vesmíre ulice, vo svete po-
ézie a fantázie po neobjavených 
zákutiach Starého zámku. Vtáčí 
muž rád stretne a dotkne sa 
aj vás! Vhodné pre rodiny 
s deťmi.

Andrea Bučko:  
POLARITY 
Art Café, terasa,  
nedeľa 10.30 

Jazz, indie, sloven-
ský folklór, klasika 
i francúzsky šansón. 
Pútavé hudobné nápady, 
pekný spevom a sugestív-
ny prejav autorky sediacej za 
klavírom. Vo svojich piesňach 
sa venuje téme ľudskosti, spieva 
o láske, o kráse, ale i o pocitoch 
mladých z neľahkej situácie vo 
svete. 

OBČIANSKE  
A SPOLOČENSKÉ AKCIE

Andrea Bučko/Mudi (SK/
IQ): NÁJDENÉ DUŠE 
Art Café, piatok 15.00

Netradičná vernisáž s kon-
certom piesní inšpirovaných 
obrazmi a s premietaním krát-
keho filmu o umelcovi v exile. 
Spoločný výstavno-hudobný 
projekt Andrey Bučkovej a v pa-
rížskom azyle žijúceho irac-
kého výtvarníka Mahmooda 
Ahmeda „Mudiho“ Hachima. 
Vernisáž s koncertom obohatí 
podávanie irackej kuchyne, kto-
rú pripravia iracké ženy žijúce 
v azyle na Slovensku.
 
Diskusný kabaret Michala 
Havrana: VÝKRIČNÍK  
(Slovo slobodne,  
ale zodpovedne)
Kino Akademik, piatok 21.00 

Klubová zábava pre slo-
bodných ľudí. Svoje názory na 
zostrih vysloveného do Výk-
ričníka prezentujú fotograf 
a novinár Andrej Bán, pedagóg, 
poslanec a odborník na kon-
špiračné teórie Juraj Smatana 
a autor projektu Dušan Krnáč, 
výtvarník a scénograf. Hrá 
a spieva  Andrea Bučko.

Výkričník je občiansky an-
gažovaná výtvarná inštalácia 
„živého Facebooku“ na sídlis-
ku Drieňová a v centre Ban-
skej Štiavnice. Jej zámerom je 
nahlas hovoriť – podporiť slo-
bodné vyjadrenie názorov a zá-
roveň zdôrazniť individuálnu 
zodpovednosť za svoj prejav. 

Slovenská debatná  
asociácia: MYSLÍŠ  
(seba)KRITICKY? 
Art Café, povala,  
sobota 09.00 

Inovatívna prednáška 
o argumentácii v bežnom 
živote so zameraním na 

praktickosť a kvalitný ob-
sah argumentácie nás či os-

tatných okolo nás. Lektormi 
sú Jakub Kobela a Dominik 
Benko, členovia Slovenskej de-
batnej asociácie. Tá sa venuje 
neformálnemu vzdelávaniu 
mládeže v argumentácii a kri-
tickom myslení. 

Slovenská debatná asoci-
ácia:  
POSTOJE A ARGUMENTY 
Klub Rubigall – 3. poschodie, 
sobota 11.00  

Tréneri z SDA spolu 
s účastníkmi precvičia stavbu 
argumentov a vytváranie argu-
mentačných pozícií na kontro-
verzné témy. Všetko s humor-
ným nadhľadom. 

DIVADLO LEČO:  
PREČO SA DIEŤA VARÍ 
V KAŠI
Kino Akademik,  
nedeľa 15.30   

Pútavá monodráma podľa 
autobiografie rumunskej au-
torky Aglaji Veteranyi. Dospe-
lá žena očami dieťaťa opisuje 
detstvo v cirkusovej rumun-
sko-maďarsko-cigánskej rodi-
ne. Príbeh zobrazuje otca ako 
klauna a mamu, ktorá riskuje 
život visiac na vlasoch vo výš-

ke cirkusového stanu. Pre di-
vákov od 15 rokov. 
Juraj Smatana:  
LES MESS  
DEZINFORMESS?  
Art Café, povala,  
sobota 22.00

Občiansky aktivista a od-
borník na konšpiračné teó-
rie, pedagóg i poslanec Juraj 
Smatana vás pútavou formou 
zasvätí do klamstiev propagan-
dy, chýb veľkých ideológov či 
šikovných trikov konšpiráto-
rov cez kvízové otázky, rôzne 
ukážky z filmov a ďalších ma-
teriálov. 

Slovenská debatná  
asociácia: Dezinformácie,  
hoaxy, propaganda? 
Art Café, povala,  
nedeľa 13.00 

Vyvrcholením workshopu 
Ako správne argumentovať 
a kvízu Juraja Smatanu o kon-
špiračných teóriách bude argu-
mentačná súťaž dvoch tímov 
štiavnických študentov, ktorí 
budú zastávať opačné názory 
na tézu: Šíritelia konšpirač-
ných teórií by mali byť trestne 
stíhaní. 

PROGRAM PRE DETI

DIVADLO LEČO:  
TULÁČIK A KLÁRA
Kultúrne centrum, Pivnica  
sobota 10.00, nedeľa 9.30

Príbeh malého Tuláčika a jeho 
najlepšej kamarátky podľa básni-
ka Erika Grocha je plný maliar-
skych kúziel. Hrdinovia putujú 
svetom, učia sa jeden od druhého 
chápať ľudský a zvierací svet. Hra 
pre najmenších od 3 do 6 rokov 
je spojená s výtvarnou dielňou, 
v ktorej deti spoznajú bábky 
a môžu aj maľovať na veľkom 
plátne. Kapacita je obmedzená na 
maximálne 25 detí. 

Kremnické divadlo v podze-
mí: MALÍ DETEKTÍVI  
Terra Permonia,  
sobota 15.30, nedeľa 11.00

Putovná zážitková hra pre 
deti od 6 do 12 rokov. Skupinky 
detí putujú po jednotlivých sta-
novištiach a plnia úlohy, aby sa 
dostali do cieľa. Hravá forma za-
meraná na tému predsudky.

Cabaret Calembour z Prahy. FOTO – KRISTINA SITKOVA Swing over v podaní maďarských Firebirds. Francúzsky Theatre Chimera a jeho plnokrvné pouličné predstavenie.  FOTO – ARSAD
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nedeľa 10.00, 13.00

Zvukovo-výtvarná prechádz-
ka. Diváci dostanú na hlavu 
nádherné inštalácie mrakov. Vo 
vnútri oblaku budú v rodnom 
jazyku počúvať krásne tkaný 
príbeh o najstarších legendách 
sveta. Slobodná cesta do ilúzie 

času a priestoru v nádhernom 
prostredí Kollárovej záhrady. 

Theatre Chimera (FR):  
BIRDMAN AND HIS CHI-
MERA ORCHESTRA I. + II:  
(male-divy-festivalu) 
Nádvorie Starého zámku,  
sobota 14.00, 17.30 

Hudobno-divadelné dob-
rodružstvo o citlivom vnímaní 
sveta okolo nás. Bábka vysoká 
3,8 metra, hybrid medzi mužom 
a pštrosom sa ocitá prvýkrát vo 
svete ľudí. Promenáda v jarmoč-
nom vesmíre ulice, vo svete po-
ézie a fantázie po neobjavených 
zákutiach Starého zámku. Vtáčí 
muž rád stretne a dotkne sa 
aj vás! Vhodné pre rodiny 
s deťmi.

Andrea Bučko:  
POLARITY 
Art Café, terasa,  
nedeľa 10.30 

Jazz, indie, sloven-
ský folklór, klasika 
i francúzsky šansón. 
Pútavé hudobné nápady, 
pekný spevom a sugestív-
ny prejav autorky sediacej za 
klavírom. Vo svojich piesňach 
sa venuje téme ľudskosti, spieva 
o láske, o kráse, ale i o pocitoch 
mladých z neľahkej situácie vo 
svete. 

OBČIANSKE  
A SPOLOČENSKÉ AKCIE

Andrea Bučko/Mudi (SK/
IQ): NÁJDENÉ DUŠE 
Art Café, piatok 15.00

Netradičná vernisáž s kon-
certom piesní inšpirovaných 
obrazmi a s premietaním krát-
keho filmu o umelcovi v exile. 
Spoločný výstavno-hudobný 
projekt Andrey Bučkovej a v pa-
rížskom azyle žijúceho irac-
kého výtvarníka Mahmooda 
Ahmeda „Mudiho“ Hachima. 
Vernisáž s koncertom obohatí 
podávanie irackej kuchyne, kto-
rú pripravia iracké ženy žijúce 
v azyle na Slovensku.
 
Diskusný kabaret Michala 
Havrana: VÝKRIČNÍK  
(Slovo slobodne,  
ale zodpovedne)
Kino Akademik, piatok 21.00 

Klubová zábava pre slo-
bodných ľudí. Svoje názory na 
zostrih vysloveného do Výk-
ričníka prezentujú fotograf 
a novinár Andrej Bán, pedagóg, 
poslanec a odborník na kon-
špiračné teórie Juraj Smatana 
a autor projektu Dušan Krnáč, 
výtvarník a scénograf. Hrá 
a spieva  Andrea Bučko.

Výkričník je občiansky an-
gažovaná výtvarná inštalácia 
„živého Facebooku“ na sídlis-
ku Drieňová a v centre Ban-
skej Štiavnice. Jej zámerom je 
nahlas hovoriť – podporiť slo-
bodné vyjadrenie názorov a zá-
roveň zdôrazniť individuálnu 
zodpovednosť za svoj prejav. 

Slovenská debatná  
asociácia: MYSLÍŠ  
(seba)KRITICKY? 
Art Café, povala,  
sobota 09.00 

Inovatívna prednáška 
o argumentácii v bežnom 
živote so zameraním na 

praktickosť a kvalitný ob-
sah argumentácie nás či os-

tatných okolo nás. Lektormi 
sú Jakub Kobela a Dominik 
Benko, členovia Slovenskej de-
batnej asociácie. Tá sa venuje 
neformálnemu vzdelávaniu 
mládeže v argumentácii a kri-
tickom myslení. 

Slovenská debatná asoci-
ácia:  
POSTOJE A ARGUMENTY 
Klub Rubigall – 3. poschodie, 
sobota 11.00  

Tréneri z SDA spolu 
s účastníkmi precvičia stavbu 
argumentov a vytváranie argu-
mentačných pozícií na kontro-
verzné témy. Všetko s humor-
ným nadhľadom. 

DIVADLO LEČO:  
PREČO SA DIEŤA VARÍ 
V KAŠI
Kino Akademik,  
nedeľa 15.30   

Pútavá monodráma podľa 
autobiografie rumunskej au-
torky Aglaji Veteranyi. Dospe-
lá žena očami dieťaťa opisuje 
detstvo v cirkusovej rumun-
sko-maďarsko-cigánskej rodi-
ne. Príbeh zobrazuje otca ako 
klauna a mamu, ktorá riskuje 
život visiac na vlasoch vo výš-

ke cirkusového stanu. Pre di-
vákov od 15 rokov. 
Juraj Smatana:  
LES MESS  
DEZINFORMESS?  
Art Café, povala,  
sobota 22.00

Občiansky aktivista a od-
borník na konšpiračné teó-
rie, pedagóg i poslanec Juraj 
Smatana vás pútavou formou 
zasvätí do klamstiev propagan-
dy, chýb veľkých ideológov či 
šikovných trikov konšpiráto-
rov cez kvízové otázky, rôzne 
ukážky z filmov a ďalších ma-
teriálov. 

Slovenská debatná  
asociácia: Dezinformácie,  
hoaxy, propaganda? 
Art Café, povala,  
nedeľa 13.00 

Vyvrcholením workshopu 
Ako správne argumentovať 
a kvízu Juraja Smatanu o kon-
špiračných teóriách bude argu-
mentačná súťaž dvoch tímov 
štiavnických študentov, ktorí 
budú zastávať opačné názory 
na tézu: Šíritelia konšpirač-
ných teórií by mali byť trestne 
stíhaní. 

PROGRAM PRE DETI

DIVADLO LEČO:  
TULÁČIK A KLÁRA
Kultúrne centrum, Pivnica  
sobota 10.00, nedeľa 9.30

Príbeh malého Tuláčika a jeho 
najlepšej kamarátky podľa básni-
ka Erika Grocha je plný maliar-
skych kúziel. Hrdinovia putujú 
svetom, učia sa jeden od druhého 
chápať ľudský a zvierací svet. Hra 
pre najmenších od 3 do 6 rokov 
je spojená s výtvarnou dielňou, 
v ktorej deti spoznajú bábky 
a môžu aj maľovať na veľkom 
plátne. Kapacita je obmedzená na 
maximálne 25 detí. 

Kremnické divadlo v podze-
mí: MALÍ DETEKTÍVI  
Terra Permonia,  
sobota 15.30, nedeľa 11.00

Putovná zážitková hra pre 
deti od 6 do 12 rokov. Skupinky 
detí putujú po jednotlivých sta-
novištiach a plnia úlohy, aby sa 
dostali do cieľa. Hravá forma za-
meraná na tému predsudky.

Cabaret Calembour z Prahy. FOTO – KRISTINA SITKOVA Swing over v podaní maďarských Firebirds. Francúzsky Theatre Chimera a jeho plnokrvné pouličné predstavenie.  FOTO – ARSAD
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SLAM POETRY 
+ Júlia Kováčiková (SK + CZ)
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
Spojár Kafe & Klub: sobota 21:00
Národná súťaž slovenských 
slam-poetristov + českí hostia. 
Slam poetry alebo perfor-
matívna forma autorskej 
poézie je žáner, ktorý treba 
zažiť! A najlepšie hneď na 1. 
majstrovstvách Slovenska. 
Prihlásení súťažiaci prednesú 
vlastné texty na témy, ktoré 
vedia riadne vytočiť. Čo slamer, 
to osobitý autentický štýl a ja-
zyk. Súťaž pozostáva z dvoch 
kôl, každý má tri minúty, bez 
rekvizít a kostýmov. Porotou je 
publikum. Začiatky slam poe-
try na Slovensku boli spojené 
s menom Lenky Zogatovej. 
Dnes chcú slam u nás opäť 
oživiť mladí nadšenci Tomáš 
Straka a Lucia Erneková. Majú 
za sebou úspešné celoslovenské 
turné Pan Slam. BONUSOVÝ 
PROGRAM Festivalu AMPLIÓN!

POULIČNÉ UMENIE

Střídmí klusáci v kulisách 
višní, Praha (CZ): KONCERT 
Art Café, povala: piatok 23:00
Piesne a poézia v perfektne 
uletenom štýle art popu.
Správne strelené zoskupenie 
českých hercov a hudobníkov. 
Tmelom vystúpenia je situačný 
a slovný humor, nečakané 
improvizácie členov kapely 
a spontánne rituály s publikom. 
Táto zostava je to najlepšie, čo 
v tejto oblasti v Čechách exis-
tuje! Tešte sa na ďalší legen-
dárny koncert v Art Café!

Mattatoio Sospeso, 
Rím, Toulouse (IT/FR) 
*Male-divy-festivalu: 
MILOVNÍCI NEBA 
Areál Starého zámku: sobota 
15:00 a 19:30
Vertical dance, netradičná 
vzdušná akrobacia zaľúbencov 
na múroch zámku. Tragic-
ko-romantické duo tanečníkov 
a ich riskantný vertikálny tanec 
na múroch Starého zámku. 
Lietajú po stenách veží, palácov 
a hradov ľahučko, akoby kráčali 
po zemi. Zákony gravitácie sú 
porušené! Divák sa cíti ako 
v sne, v ktorom lieta s nimi. 
Pripravte sa na čokoľvek! Ho-
rolezectvo, akrobacia, pouličné 
divadlo, humor, poézia a cirkus. 
Zalietajte si a snívajte naplno – 
zážitok pre celú rodinu!

Urband, Brno (CZ): KONCERT 
Art Café, povala: sobota 21:30
Pouličné trio s kaviarenským 
sentimentom v štýle blues & 
jazz, koncert bez obmedzení!
Trio Urband sa zrodilo na 
ulici, kde nasalo do svojich 
koreňov radosť i prach neko-
nečnej cesty. Repertoár tvoria 
staré ruské mafiánské piesne, 
dekadentné talianske valčíky, 
prekvapivé covery Velvet Un-
derground, hrmotné tradicio-

nály a ďalšie skladby vlastnej 
či prevzatej tvorby. Urband 
naživo – to je vnútorný rev aj 
nežné vyznanie. A to kde-
koľvek – na terase kaviarne, 
v podchode či na schodoch 
v Štiavnici. Doprajte si tento 
slobodný príliv energie!

Hańba!, Krakow (PL): 
KONCERT
Art Café, terasa: sobota 16:00
Rebelská retro kapela v štýle 
punku, klezmeru a folku. 
Štyria krakovskí hudobníci vy-
stupujú ako staré imaginárne 
postavy z minulosti. S pod-
porou pouličných nástrojov 
a bandou medzivojnových 
básnikov (Tuwim, Brzechwa, 
Broniewski) tvoria svoju 
vlastnú show v štýle punku, 
klezmeru a folku. Hańba je 
hudobná a literárna fikcia. 
Punk rock sa vraj nenarodil 
v 70. rokoch na britských 
ostrovoch, ale v čase druhej 
poľskej republiky (1918 – 
1939). Toto obdobie mimo-
riadneho rozvoja hospodár-
stva, kultúry a umenia však 
poznačilo systematické ničenie 
demokracie a autoritárstvo 
impéria = Hańba. Čaká vás ori-
ginálny štýl, angažované texty 
a nespútaný prejav rebelov! 

Júlia Kováčiková, Bratislava 
(SK): DIVOŽIENKY 
Art Café, terasa: piatok 18:30
Koncert slovenskej herečky 
a folkovej speváčky spojený 
s výstavou. Autorské texty 
a piesne s emóciou a nálado-
vými obrazmi (divých) žien, 
ktoré vytvorila autorka gra-
fického návrhu CD Divožienky 
Shi-Chan. Obrazy sú pre-
pojené s piesňami a naopak. 
Doprajte si neopozeraný objav 
folkovej scény.

OBČIANSKE 
A SPOLOČENSKÉ AKCIE 

Zuzana Smolová & Peter 
Gaffney, Písek (CZ/USA)
Loutková FAUST Inscenace 
Vysegrad Sanitary stan V4, 
Záhrada Skautského domu: 
sobota 11:00
Svetoznámy príbeh zapredania 
duše ako barová tragikomédia 
so živou hudbou.
Bábka vojde do baru. A do 
príbehu, z ktorého nikdy ne-
môže uniknúť. Tragikomický 
príbeh o túžbe po dokonalom 
živote, o vine aj treste. Hľadá 
odpoveď na večnú otázku: čo 
je zmyslom života? Aké je ľah-
ké predať svoju dušu diablovi, 
ale aké ťažké je vedieť, čo to 
vlastne znamená. Stvorené pre 
(duchom) mladé publikum!

Divadlo LÍŠEŇ, Brno (CZ) 
*Male-divy-festivalu:
PUTIN LYŽUJE 
Záhrada Hostelu Skautský 
dom, Vysegrad Sanitary tent: 
piatok 17.30, nedeľa 10:30

Matriošková tragikomédia 
o smerovaní Ruska k totalite.
Výnimočná javisková repor-
táž s témou nástupu Putina 
k moci a smerovania Ruska 
k totalite. Hlavné postavy: 
matriošky Putin – Lenin – 
Stalin. Inscenácia bola výrazne 
inšpirovaná knihou zavraž-
denej ruskej novinárky Anny 
Politkovskej – Ruský denník. 
Ďalšími zdrojmi boli webové 
stránky pozostalých po tero-
ristických útokoch. Nechýba 
trpký humor a irónia. MALÝ 
DIV FESTIVALU pre všetkých 
od 13 rokov!

Ariel Doron (IL) 
*Male-divy-festivalu:
PLASTOVÍ HRDINOVIA 
Záhrada Hostelu Skautský 
dom, Vysegrad Sanitary tent: 
sobota 14:00 a 18:00
Monodráma hračiek o (ne)
skutočných vojnových hrách. 
Prekvapujúca koláž obrazov 
z vojny je vytvorená výlučne 
z detských hračiek. Hrdinami 
sú plastoví vojačikovia, barbie 
či plyšový tiger. Násilie, 
túžba, nenávisť a strach sú 
postavené na stôl, „naivné” 
detské hračky sú oživené 
a nevinnosť detskej hry 
sa stretáva s krvavou 
realitou vojny. Divadlo 
zábavné i bolestivé, divoké 
aj osviežujúce, ale bra-
vúrne! Presvedčte sa sami 
v slovenskej PREMIÉRE! Ariel 
Doron je izraelský umelec 
žijúci v Nemecku. Je majstrom 
hry s bábkami, so svojimi 
hrami preletel 20 rôznych 
krajín sveta. Sme hrdí, že ho 
môžeme po prvýkrát privítať 
na Slovensku práve v Banskej 
Štiavnici. 

Silvester Lavrík & Boris Lenko, 
Bánovce nad Bebravou, 
Bratislava (SK):
NEDEĽNÉ ŠACHY S TISOM 
Art Café, povala: nedeľa 14:00
Autorské čítanie historického 
románu o láske v neláskavých 
časoch. Historický román 
bánoveckého rodáka Silvestra 
Lavríka, ktorý sa opiera o tri 
zdroje – historickú faktogra-
fiu, ústne podanie a autorskú 
fikciu. Atmosféru čítania 
umocní výnimočný akordeo-
nista Boris Lenko. Zimomriav-
ky zaručené!

Andrej Bán, Bratislava (SK):
AKOŽE DEMOKRACIA
Záhrada Hostelu Skautský 
dom, Vysegrad Sanitary tent: 
piatok 18:30
Moderovaný diskusný 
program Andreja Bána a jeho 
hostí. Diskusia zástupcov kra-
jín V4 (umelci a experti) o ne-
nápadnom nástupe totality na 
modeli zdanlivej demokracie 
v Rusku. Hosťami diskusie sú 
Pavla Dombrovská (CZ), reži-
sérka inscenácie Putin lyžuje, 
István Kollai (HU), historik 
a bývalý riaditeľ Balassiho 

inštitútu a Patrik Dubovský 
(SK), historik z Ústavu pamäti 
národa. 

Andrej Bán, Bratislava (SK):
NAČO SLOBODA?
Záhrada Hostelu Skautský 
dom, Vysegrad Sanitary tent: 
sobota 15:00
Moderovaný diskusný 
program Andreja Bána a jeho 
hostí. Diskusia s odborník-
mi a umelcami o význame 
slobody v kontexte vojnových 
konfliktov. Hosťami diskusie 
sú Ariel Doron (IL), izraelský 
umelec a tvorca protivojnovej 
inscenácie Plastic Heroes, Du-
šan Ondrušek (SK), psychológ 
a odborník na riešenie kon-
fliktov a študentka a zaklada-
teľka štiavnickej študentskej 
organizácie Iniciatíva Kvety 
demokracie Ema Rajčanová 
(SK). Diskusia voľne nadväzuje 
na inscenáciu Plastic Heroes. 

Márius Kopcsay, Bratislava 
(SK): TEAM QUIZZ
Art Café, povala: sobota 19:30
Hravý kvíz pre dospelých na 
tému August 1968.
Slovenský spisovateľ, novinár 
a hudobník Márius Kopcsay 
a jeho autorský kvíz, v kto-
rom overí váš tím zo znalosti 
faktov i kuriozít okolo roku 
1968. Tento rok je pre mladšiu 
generáciu často čiernou die-

rou. Blíži sa však jeho okrúhle 
neslávne výročie, tak šup, 
stiahnite kamošov a spoločne 
môžete nielen súťažiť o vecné 
ceny, ale dozvedieť sa o roku 
našej okupácie viac. A možno 
sa bude nielen hádať, ale aj 
spievať a tancovať!

PROGRAMY PRE DETI

Bratislavské bábkové divadlo, 
Bratislava (SK):
DÚHOVÉ ROZPRÁVKY
Kultúrne centrum, hlavná sála: 
sobota 10:00
Poetický kabaret o stvore-
ní sveta, farieb a o vzniku 
prvých vzťahov. Všimli ste si, 
aký je svet krásne farebný? 
Vydajte sa s nami do poetic-
kej rozprávky, ktorá poriad-
ne rozprúdi vašu fantáziu 
a odhalí, ako vznikol svet, 
farby aj prvé pocity a vzťahy. 
Dramatizáciu podľa rovno-
mennej  knižky českej autorky 
Daniely Fischerovej pripravila 
Jana Mikitková, text preložil, 

zveršoval a doplnil o básne 
Jozef Mokoš.

Jakub Folvarčný, Praha 
(CZ): TAJNÁ ROZPRÁVKA
Hotel GRAND Matej, 
terasa: sobota 17:30
Punkové bábkové divadlo 

o recyklácii, zn. prísne tajné!
Kamaráti, psssst! Toto je 

prísne tajné! Tajná rozprávka 
využíva recyklovaný materiál 
a pôvodné nápady. Všetko sa 
dozviete na mieste. Napríklad 
aj to, ako had prišiel o nožičky. 
Jakub Folvarčný je oceňovaný 
pražský bábkoherec a perfor-
mer, ktorý prináša nové témy 
a slobodné formy hier pre det-
ského diváka a jeho rodičov. 

Lukáš Tandara, Bratislava + 
Tomáš Eniac Cíger, 
Kremnica (SK): ÚTEK
Terra Permonia: sobota 
a nedeľa 13:30
Scénické čítanie z knihy 
Mareka Vadasa + komiksový 
workshop pre deti. Najprv 
bábkoherec Lukáš Tandara 
prečíta a zahrá s bábkami 
a perkusiami príbeh z knihy 
Útek. Po ňom Tomáš Eniac 
Cíger, mladý grafik, karikatu-
rista, autor komixov a compu-
ter boy zasvätí deti od 8 rokov 
do tajomstiev tvorby nao-
zajstného komixu. Predlohou 
workshopu je práve príbeh 
Mareka Vadasa.

ŠPECIÁLNE ZÁŽITKOVÉ 
PROGRAMY

Kremnické divadlo 
v podzemí (SK):
EXKURZIA DO NESLOBODY
Odchod z Radničného námes-
tia: sobota 13:00 a 16:00
Divadelný výlet retro-busom 
do fiktívneho sveta neslobo-
dy plný nečakaných situácií, 

humoru aj napätia. Dobrovoľ-
ní účastníci dvojhodinového 
výletu otvoreným vyhliadko-
vým retrobusom (Škoda 706 
RTO Cabrio) sa stanú turistami 
do sveta narastajúcej neslo-
body a na vlastnej koži zažijú 
obmedzenie ľudských práv 
a osobných slobôd. Všetko však 
s nádychom humoru, so živou 
hudbou a s hercami – sprie-
VODCAMI. Všetci odvážni 
muži a ženy, ktorí ešte totalitu 
nezažili alebo na ňu zabudli, 
toto je pre vás! Pozor, kapacita 
autobusu je limitovaná (2 x 30).

Kremnické divadlo 
v podzemí (SK):
ZADRÔTOVANÉ HLAVY 
(DEADHEADS)
Piatok, sobota, nedeľa 
- kedykoľvek
Mobilná výstava troch re-
nomovaných slovenských 
karikaturistov ako poulič-
ný happening pod vedením 
performera Dušana Krnáča 
s jeho umeleckou skulptúrou 
zadrôtovenej hlavy.

Vojtech Krumpolec (1947) 
je slovenský architekt a ka-
rikaturista. Spolu s manžel-
kou Máriou založil ateliér 
AŽ PROJEKT so zameraním 
na architektúru, urbaniz-
mus a územné plánovanie. 
V umeleckej činnosti sa venuje 
kreslenému humoru a satire. 
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PONDELOK 19. SEPTEMBRA 20164

PIATOK 
30. SEPTEMBER 

15.00 – 15.30 Andrea Bučko 
& Mudi (SK/IQ)
NÁJDENÉ DUŠE – vernisáž + 
chuť irackej kuchyne (12+)
 Art Café, Vstup voľný

16.00 – 16.30 Otvorenie  
festivalu (CZ, HU, PL)
Divadlá, ampliónový 
sprievod (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

16.30 – 17.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria
KONCERT (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

17.00 – 18.15 Kremnické 
divadlo v podzemí (15+)
KOZA A KLADIVO (premiéra) 
Klub Rubigall – 3. poschodie 
Vstupné 5 €

18.00 – 19.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria + Pokoj a 
dobro – pomoc utečencom
KONCERT (Family)
Art Café, vstup voľný

18.30 – 18.55 Firebirds (HU) 
Ohňová akrobacia (Family)
Areál Starého zámku, 
vstupné 3 €

19.00 – 20.30  
Divadlo Bolka Polívky (CZ) 
RE-KABARET (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 9 €

21.00 – 22.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA 
 VÝKRIČNÍK. Hostia. Andrej 
Bán, Juraj Smatana, KDvP, hrá 
a spieva. Andrea Bučko (15+)
Kino Akademik Vstupné 5 €

22.30 – 00.30 S NÍ BAND (CZ) 
KONCERT – hrá, spieva a tan-

cuje živelná kapela Divadla 
Bolka Polívky (15+)
Art Café, vstupné 4 €

SOBOTA  
1. OKTÓBER 

09.00 – 10.30 
Slovenská 
debatná asociácia 
MYSLÍŠ (seba)
KRITICKY? (12+)
Art Café, vtup 
voľný

09.30 – 10.00  
Fats jazz band 
(Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

10.00 – 11.00 Klára
 Jediná – Divadlo LEČO 
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.30 – 12.30  
Slampoetry.cz (CZ) 15+
 Antikvariatik, vstup voľný

11.00 – 13.00  
Teatr Delikates (PL) 
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+) 
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

11.00 – 13.00 Slovenská  
debatná asociácia 
POSTOJE A ARGUMENTY 
(15+)
Klub Rubigall, registrácia

13.30 – 14.45  
Márius Kopcsay & syn 
Autorské čítanie a koncert  
(15+)
Art Café, vstupné 4 €

14.00 – 17.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH  
(12+)

Kollárova záhrada, vstup 
voľný

14.00 – 14.45
Theatre Chimera (FR) 
Male-divy-festivalu 
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA I.  (Family )
Areál Starého zámku, vstupné 
5 €

14.55 – 15.00
 Firebirds (HU) 
FREAK FUSSION CABARET 
(Family)
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

15.00 – 16.45  
Prešovské národné divadlo  
*Male-divy-festivalu 
GOOD PLACE TO DIE (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

15.30 – 17.00 Kremnické  
divadlo v podzemí

MALÍ DETEKTÍVI – dobrodruž-
ný putovný kvíz  (6+) 
Terra Permonia, vstupné 2 €

16.30 – 17.30 San Borondon 
Cyclo Fanfaria 
KONCERT – piesne rôznych 
kútov zeme (Family)
Trotuar Cafe, vstup voľný

17.00 – 18.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA  
POST SOCIKUUM V4 
Diskusia k projektu Neviditeľné 
divadlo (15+)
Kino Akademik, vstupné 5 €

17.30 - 18.15  
Theatre Chimera (FR)  
*Male-divy-festivalu
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA II. (Family) 
Starý zámok, vstupné 5 €

19.00 – 20.30  
Peter Breiner & Milan  
Markovič  (18+) 

Headlineri festivalu: VEČER  
MILANA MARKOVIČA PO 20 
ROKOCH s Petrom Breinerom 
Kostol Frauenberg,  

vstupné 29 €

19.30 – 20.15 Firebirds 
(HU) 
FREAK FUSSION 
CABARET 
Areál Starého zámku 
– lapidárium Vstupné 
5 €

20.15 – 21.00 San 
Borondon Cyclo Fan-

faria
KONCERT (Family)

Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

20.30 – 21.35 Body- 
VoiceBand (CZ) *Male-di-
vy-festivalu
CAFÉ BIZARRE (12+)
Kultúrne centrum, vstupné 8 €

22.00 – 23.00 Juraj Smatana 
LES MESS DEZINFORMESS? 
(15+) 
Art Café, vstupné 3 € 

22.30 – 00.30 Fats jazz band  
KABARETNÁ TANČIAREŇ (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 5 €

NEDEĽA 2. OKTÓBER

09.00 – 10.30 Kremnické  
divadlo v podzemí
RAN(N)É ŠTEBOTY O NO-
VOM KABARETE (12+) 
Milan Šotek, Milan Markovič 
a možno príde aj Peter Breiner
Kalvársky dom Vstup voľný

09.30 – 10.30 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO  
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.00 – 12.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

10.30 – 11.30 Andrea Bučko
KONCERT (12+)
Art Café, vstup voľný

11.00 – 12.30 Kremnické  
divadlo v podzemí 
 MALÍ DETEKTÍVI (6+) 
 Terra Permonia, vstupné 2 €

13.00 – 15.00 Slovenská  
debatná asociácia  
Dezinformácie, hoaxy, propa-
ganda? (12+)
 Art Café, vstup voľný

13.00 – 16.00  
Teatr Delikates
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

14.00 – 15.00 Andrea Buršo-
vá & Zdeněk Dočekal (CZ) 
ŠANSÓN HONTMARTRE (15+) 
Kostol Frauenberg, vstupné 5 €

15.30 – 16.15 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO 
PREČO SA DIEŤA VARÍ V KAŠI  
(15+)
Kino Akademik, vstupné 3 €

17.00 – 18.30 
Cabaret Calembour (CZ)  
*Male-divy-festivalu
KALAVEČER KALAMBÚR (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

Vysvetlivky
(Family) Programy vhodné pre 
celú rodinu 
(3+) Programy vhodné pre deti 
od X rokov 
*Male-divy-festivalu - Výni-
močne atraktívne a zážitkové 
predstavenie 
Zmena programu vyhradená

Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií sa koná v  interiéroch 
aj exteriéroch jedinečného mesta zapísaného v UNESCO. Nová medzinárodná multižánrová 
prehliadka v Banskej Štiavnici je zameraná na posilnenie dialógu umenia a občianskych aktivít

Hlavní partneri Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneriPartneri

Regionálni a lokálni partneri

Organizátori

Ansámbel
Nepravidelného 
Divadla

www.trotuarcafe.sk

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
Milí čitatelia, ak ste si z  ponuky vybrali zaujímavý program, môžete si v  rezervačnom systéme festivalu včas zaistiť vstupenky V PREDPREDAJI na www.amplion.eu/sk/vstupenky. Keďže kapacity priestorov 

na jednotlivých scénach sú obmedzené, objednávkou si zabezpečíte, aby ste sa na vytipovaný program bez problémov dostali. Objednávať vstupenky bude možné len do 28. septembra do 16.00. 

CENTRÁLNY PREDAJ NA MIESTE
Počas festivalu bude možné zakúpiť vstupenky len v  Banskej Štiavnici v  centrálnom predaji (Terra Permonia, Radničné námestie 14, telefón. 0908 983697) alebo hodinu pred predstavením priamo na 

mieste jeho konania. Odporúčame využiť centrálny predaj, kde si môžete  zakúpiť všetky vstupenky, o  ktoré máte záujem, bez čakania a rizika, že sa vypredajú. Tu získate aj ďalšie informácie i  malé suveníry.
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PIATOK 
30. SEPTEMBER 

15.00 – 15.30 Andrea Bučko 
& Mudi (SK/IQ)
NÁJDENÉ DUŠE – vernisáž + 
chuť irackej kuchyne (12+)
 Art Café, Vstup voľný

16.00 – 16.30 Otvorenie  
festivalu (CZ, HU, PL)
Divadlá, ampliónový 
sprievod (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

16.30 – 17.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria
KONCERT (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

17.00 – 18.15 Kremnické 
divadlo v podzemí (15+)
KOZA A KLADIVO (premiéra) 
Klub Rubigall – 3. poschodie 
Vstupné 5 €

18.00 – 19.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria + Pokoj a 
dobro – pomoc utečencom
KONCERT (Family)
Art Café, vstup voľný

18.30 – 18.55 Firebirds (HU) 
Ohňová akrobacia (Family)
Areál Starého zámku, 
vstupné 3 €

19.00 – 20.30  
Divadlo Bolka Polívky (CZ) 
RE-KABARET (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 9 €

21.00 – 22.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA 
 VÝKRIČNÍK. Hostia. Andrej 
Bán, Juraj Smatana, KDvP, hrá 
a spieva. Andrea Bučko (15+)
Kino Akademik Vstupné 5 €

22.30 – 00.30 S NÍ BAND (CZ) 
KONCERT – hrá, spieva a tan-

cuje živelná kapela Divadla 
Bolka Polívky (15+)
Art Café, vstupné 4 €

SOBOTA  
1. OKTÓBER 

09.00 – 10.30 
Slovenská 
debatná asociácia 
MYSLÍŠ (seba)
KRITICKY? (12+)
Art Café, vtup 
voľný

09.30 – 10.00  
Fats jazz band 
(Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

10.00 – 11.00 Klára
 Jediná – Divadlo LEČO 
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.30 – 12.30  
Slampoetry.cz (CZ) 15+
 Antikvariatik, vstup voľný

11.00 – 13.00  
Teatr Delikates (PL) 
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+) 
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

11.00 – 13.00 Slovenská  
debatná asociácia 
POSTOJE A ARGUMENTY 
(15+)
Klub Rubigall, registrácia

13.30 – 14.45  
Márius Kopcsay & syn 
Autorské čítanie a koncert  
(15+)
Art Café, vstupné 4 €

14.00 – 17.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH  
(12+)

Kollárova záhrada, vstup 
voľný

14.00 – 14.45
Theatre Chimera (FR) 
Male-divy-festivalu 
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA I.  (Family )
Areál Starého zámku, vstupné 
5 €

14.55 – 15.00
 Firebirds (HU) 
FREAK FUSSION CABARET 
(Family)
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

15.00 – 16.45  
Prešovské národné divadlo  
*Male-divy-festivalu 
GOOD PLACE TO DIE (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

15.30 – 17.00 Kremnické  
divadlo v podzemí

MALÍ DETEKTÍVI – dobrodruž-
ný putovný kvíz  (6+) 
Terra Permonia, vstupné 2 €

16.30 – 17.30 San Borondon 
Cyclo Fanfaria 
KONCERT – piesne rôznych 
kútov zeme (Family)
Trotuar Cafe, vstup voľný

17.00 – 18.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA  
POST SOCIKUUM V4 
Diskusia k projektu Neviditeľné 
divadlo (15+)
Kino Akademik, vstupné 5 €

17.30 - 18.15  
Theatre Chimera (FR)  
*Male-divy-festivalu
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA II. (Family) 
Starý zámok, vstupné 5 €

19.00 – 20.30  
Peter Breiner & Milan  
Markovič  (18+) 

Headlineri festivalu: VEČER  
MILANA MARKOVIČA PO 20 
ROKOCH s Petrom Breinerom 
Kostol Frauenberg,  

vstupné 29 €

19.30 – 20.15 Firebirds 
(HU) 
FREAK FUSSION 
CABARET 
Areál Starého zámku 
– lapidárium Vstupné 
5 €

20.15 – 21.00 San 
Borondon Cyclo Fan-

faria
KONCERT (Family)

Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

20.30 – 21.35 Body- 
VoiceBand (CZ) *Male-di-
vy-festivalu
CAFÉ BIZARRE (12+)
Kultúrne centrum, vstupné 8 €

22.00 – 23.00 Juraj Smatana 
LES MESS DEZINFORMESS? 
(15+) 
Art Café, vstupné 3 € 

22.30 – 00.30 Fats jazz band  
KABARETNÁ TANČIAREŇ (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 5 €

NEDEĽA 2. OKTÓBER

09.00 – 10.30 Kremnické  
divadlo v podzemí
RAN(N)É ŠTEBOTY O NO-
VOM KABARETE (12+) 
Milan Šotek, Milan Markovič 
a možno príde aj Peter Breiner
Kalvársky dom Vstup voľný

09.30 – 10.30 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO  
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.00 – 12.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

10.30 – 11.30 Andrea Bučko
KONCERT (12+)
Art Café, vstup voľný

11.00 – 12.30 Kremnické  
divadlo v podzemí 
 MALÍ DETEKTÍVI (6+) 
 Terra Permonia, vstupné 2 €

13.00 – 15.00 Slovenská  
debatná asociácia  
Dezinformácie, hoaxy, propa-
ganda? (12+)
 Art Café, vstup voľný

13.00 – 16.00  
Teatr Delikates
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

14.00 – 15.00 Andrea Buršo-
vá & Zdeněk Dočekal (CZ) 
ŠANSÓN HONTMARTRE (15+) 
Kostol Frauenberg, vstupné 5 €

15.30 – 16.15 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO 
PREČO SA DIEŤA VARÍ V KAŠI  
(15+)
Kino Akademik, vstupné 3 €

17.00 – 18.30 
Cabaret Calembour (CZ)  
*Male-divy-festivalu
KALAVEČER KALAMBÚR (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

Vysvetlivky
(Family) Programy vhodné pre 
celú rodinu 
(3+) Programy vhodné pre deti 
od X rokov 
*Male-divy-festivalu - Výni-
močne atraktívne a zážitkové 
predstavenie 
Zmena programu vyhradená

Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií sa koná v  interiéroch 
aj exteriéroch jedinečného mesta zapísaného v UNESCO. Nová medzinárodná multižánrová 
prehliadka v Banskej Štiavnici je zameraná na posilnenie dialógu umenia a občianskych aktivít

Hlavní partneri Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneriPartneri

Regionálni a lokálni partneri

Organizátori

Ansámbel
Nepravidelného 
Divadla

www.trotuarcafe.sk

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
Milí čitatelia, ak ste si z  ponuky vybrali zaujímavý program, môžete si v  rezervačnom systéme festivalu včas zaistiť vstupenky V PREDPREDAJI na www.amplion.eu/sk/vstupenky. Keďže kapacity priestorov 

na jednotlivých scénach sú obmedzené, objednávkou si zabezpečíte, aby ste sa na vytipovaný program bez problémov dostali. Objednávať vstupenky bude možné len do 28. septembra do 16.00. 

CENTRÁLNY PREDAJ NA MIESTE
Počas festivalu bude možné zakúpiť vstupenky len v  Banskej Štiavnici v  centrálnom predaji (Terra Permonia, Radničné námestie 14, telefón. 0908 983697) alebo hodinu pred predstavením priamo na 

mieste jeho konania. Odporúčame využiť centrálny predaj, kde si môžete  zakúpiť všetky vstupenky, o  ktoré máte záujem, bez čakania a rizika, že sa vypredajú. Tu získate aj ďalšie informácie i  malé suveníry.

Program festivalu

FESTIVALOVÉ NOVINY AMPLIÓ-N

PONDELOK 19. SEPTEMBRA 20164

PIATOK 
30. SEPTEMBER 

15.00 – 15.30 Andrea Bučko 
& Mudi (SK/IQ)
NÁJDENÉ DUŠE – vernisáž + 
chuť irackej kuchyne (12+)
 Art Café, Vstup voľný

16.00 – 16.30 Otvorenie  
festivalu (CZ, HU, PL)
Divadlá, ampliónový 
sprievod (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

16.30 – 17.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria
KONCERT (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

17.00 – 18.15 Kremnické 
divadlo v podzemí (15+)
KOZA A KLADIVO (premiéra) 
Klub Rubigall – 3. poschodie 
Vstupné 5 €

18.00 – 19.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria + Pokoj a 
dobro – pomoc utečencom
KONCERT (Family)
Art Café, vstup voľný

18.30 – 18.55 Firebirds (HU) 
Ohňová akrobacia (Family)
Areál Starého zámku, 
vstupné 3 €

19.00 – 20.30  
Divadlo Bolka Polívky (CZ) 
RE-KABARET (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 9 €

21.00 – 22.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA 
 VÝKRIČNÍK. Hostia. Andrej 
Bán, Juraj Smatana, KDvP, hrá 
a spieva. Andrea Bučko (15+)
Kino Akademik Vstupné 5 €

22.30 – 00.30 S NÍ BAND (CZ) 
KONCERT – hrá, spieva a tan-

cuje živelná kapela Divadla 
Bolka Polívky (15+)
Art Café, vstupné 4 €

SOBOTA  
1. OKTÓBER 

09.00 – 10.30 
Slovenská 
debatná asociácia 
MYSLÍŠ (seba)
KRITICKY? (12+)
Art Café, vtup 
voľný

09.30 – 10.00  
Fats jazz band 
(Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

10.00 – 11.00 Klára
 Jediná – Divadlo LEČO 
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.30 – 12.30  
Slampoetry.cz (CZ) 15+
 Antikvariatik, vstup voľný

11.00 – 13.00  
Teatr Delikates (PL) 
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+) 
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

11.00 – 13.00 Slovenská  
debatná asociácia 
POSTOJE A ARGUMENTY 
(15+)
Klub Rubigall, registrácia

13.30 – 14.45  
Márius Kopcsay & syn 
Autorské čítanie a koncert  
(15+)
Art Café, vstupné 4 €

14.00 – 17.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH  
(12+)

Kollárova záhrada, vstup 
voľný

14.00 – 14.45
Theatre Chimera (FR) 
Male-divy-festivalu 
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA I.  (Family )
Areál Starého zámku, vstupné 
5 €

14.55 – 15.00
 Firebirds (HU) 
FREAK FUSSION CABARET 
(Family)
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

15.00 – 16.45  
Prešovské národné divadlo  
*Male-divy-festivalu 
GOOD PLACE TO DIE (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

15.30 – 17.00 Kremnické  
divadlo v podzemí

MALÍ DETEKTÍVI – dobrodruž-
ný putovný kvíz  (6+) 
Terra Permonia, vstupné 2 €

16.30 – 17.30 San Borondon 
Cyclo Fanfaria 
KONCERT – piesne rôznych 
kútov zeme (Family)
Trotuar Cafe, vstup voľný

17.00 – 18.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA  
POST SOCIKUUM V4 
Diskusia k projektu Neviditeľné 
divadlo (15+)
Kino Akademik, vstupné 5 €

17.30 - 18.15  
Theatre Chimera (FR)  
*Male-divy-festivalu
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA II. (Family) 
Starý zámok, vstupné 5 €

19.00 – 20.30  
Peter Breiner & Milan  
Markovič  (18+) 

Headlineri festivalu: VEČER  
MILANA MARKOVIČA PO 20 
ROKOCH s Petrom Breinerom 
Kostol Frauenberg,  

vstupné 29 €

19.30 – 20.15 Firebirds 
(HU) 
FREAK FUSSION 
CABARET 
Areál Starého zámku 
– lapidárium Vstupné 
5 €

20.15 – 21.00 San 
Borondon Cyclo Fan-

faria
KONCERT (Family)

Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

20.30 – 21.35 Body- 
VoiceBand (CZ) *Male-di-
vy-festivalu
CAFÉ BIZARRE (12+)
Kultúrne centrum, vstupné 8 €

22.00 – 23.00 Juraj Smatana 
LES MESS DEZINFORMESS? 
(15+) 
Art Café, vstupné 3 € 

22.30 – 00.30 Fats jazz band  
KABARETNÁ TANČIAREŇ (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 5 €

NEDEĽA 2. OKTÓBER

09.00 – 10.30 Kremnické  
divadlo v podzemí
RAN(N)É ŠTEBOTY O NO-
VOM KABARETE (12+) 
Milan Šotek, Milan Markovič 
a možno príde aj Peter Breiner
Kalvársky dom Vstup voľný

09.30 – 10.30 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO  
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.00 – 12.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

10.30 – 11.30 Andrea Bučko
KONCERT (12+)
Art Café, vstup voľný

11.00 – 12.30 Kremnické  
divadlo v podzemí 
 MALÍ DETEKTÍVI (6+) 
 Terra Permonia, vstupné 2 €

13.00 – 15.00 Slovenská  
debatná asociácia  
Dezinformácie, hoaxy, propa-
ganda? (12+)
 Art Café, vstup voľný

13.00 – 16.00  
Teatr Delikates
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

14.00 – 15.00 Andrea Buršo-
vá & Zdeněk Dočekal (CZ) 
ŠANSÓN HONTMARTRE (15+) 
Kostol Frauenberg, vstupné 5 €

15.30 – 16.15 Klára Jediná – 
Divadlo LEČO 
PREČO SA DIEŤA VARÍ V KAŠI  
(15+)
Kino Akademik, vstupné 3 €

17.00 – 18.30 
Cabaret Calembour (CZ)  
*Male-divy-festivalu
KALAVEČER KALAMBÚR (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

Vysvetlivky
(Family) Programy vhodné pre 
celú rodinu 
(3+) Programy vhodné pre deti 
od X rokov 
*Male-divy-festivalu - Výni-
močne atraktívne a zážitkové 
predstavenie 
Zmena programu vyhradená

Festival nových foriem kabaretného divadla a živých pouličných performancií sa koná v  interiéroch 
aj exteriéroch jedinečného mesta zapísaného v UNESCO. Nová medzinárodná multižánrová 
prehliadka v Banskej Štiavnici je zameraná na posilnenie dialógu umenia a občianskych aktivít

Hlavní partneri Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneriPartneri

Regionálni a lokálni partneri

Organizátori

Ansámbel
Nepravidelného 
Divadla

www.trotuarcafe.sk

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
Milí čitatelia, ak ste si z  ponuky vybrali zaujímavý program, môžete si v  rezervačnom systéme festivalu včas zaistiť vstupenky V PREDPREDAJI na www.amplion.eu/sk/vstupenky. Keďže kapacity priestorov 

na jednotlivých scénach sú obmedzené, objednávkou si zabezpečíte, aby ste sa na vytipovaný program bez problémov dostali. Objednávať vstupenky bude možné len do 28. septembra do 16.00. 

CENTRÁLNY PREDAJ NA MIESTE
Počas festivalu bude možné zakúpiť vstupenky len v  Banskej Štiavnici v  centrálnom predaji (Terra Permonia, Radničné námestie 14, telefón. 0908 983697) alebo hodinu pred predstavením priamo na 

mieste jeho konania. Odporúčame využiť centrálny predaj, kde si môžete  zakúpiť všetky vstupenky, o  ktoré máte záujem, bez čakania a rizika, že sa vypredajú. Tu získate aj ďalšie informácie i  malé suveníry.

Program festivalu

FESTIVALOVÉ NOVINY AMPLIÓ-N
PONDELOK 19. SEPTEMBRA 20164

PIATOK 
30. SEPTEMBER 

15.00 – 15.30 Andrea Bučko 
& Mudi (SK/IQ)
NÁJDENÉ DUŠE – vernisáž + 
chuť irackej kuchyne (12+)
 Art Café, Vstup voľný

16.00 – 16.30 Otvorenie  
festivalu (CZ, HU, PL)
Divadlá, ampliónový 
sprievod (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

16.30 – 17.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria
KONCERT (Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

17.00 – 18.15 Kremnické 
divadlo v podzemí (15+)
KOZA A KLADIVO (premiéra) 
Klub Rubigall – 3. poschodie 
Vstupné 5 €

18.00 – 19.00 San Borondon 
Cyclo Fanfaria + Pokoj a 
dobro – pomoc utečencom
KONCERT (Family)
Art Café, vstup voľný

18.30 – 18.55 Firebirds (HU) 
Ohňová akrobacia (Family)
Areál Starého zámku, 
vstupné 3 €

19.00 – 20.30  
Divadlo Bolka Polívky (CZ) 
RE-KABARET (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 9 €

21.00 – 22.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA 
 VÝKRIČNÍK. Hostia. Andrej 
Bán, Juraj Smatana, KDvP, hrá 
a spieva. Andrea Bučko (15+)
Kino Akademik Vstupné 5 €

22.30 – 00.30 S NÍ BAND (CZ) 
KONCERT – hrá, spieva a tan-

cuje živelná kapela Divadla 
Bolka Polívky (15+)
Art Café, vstupné 4 €

SOBOTA  
1. OKTÓBER 

09.00 – 10.30 
Slovenská 
debatná asociácia 
MYSLÍŠ (seba)
KRITICKY? (12+)
Art Café, vtup 
voľný

09.30 – 10.00  
Fats jazz band 
(Family)
Radničné námestie – 
gang Vstup voľný

10.00 – 11.00 Klára
 Jediná – Divadlo LEČO 
TULÁČIK A KLÁRA (3+)
Kultúrne centrum, Pivnica 
Vstupné 3 €

10.30 – 12.30  
Slampoetry.cz (CZ) 15+
 Antikvariatik, vstup voľný

11.00 – 13.00  
Teatr Delikates (PL) 
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+) 
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

11.00 – 13.00 Slovenská  
debatná asociácia 
POSTOJE A ARGUMENTY 
(15+)
Klub Rubigall, registrácia

13.30 – 14.45  
Márius Kopcsay & syn 
Autorské čítanie a koncert  
(15+)
Art Café, vstupné 4 €

14.00 – 17.00  
Teatr Delikates (PL)
S HLAVOU V OBLAKOCH  
(12+)

Kollárova záhrada, vstup 
voľný

14.00 – 14.45
Theatre Chimera (FR) 
Male-divy-festivalu 
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA I.  (Family )
Areál Starého zámku, vstupné 
5 €

14.55 – 15.00
 Firebirds (HU) 
FREAK FUSSION CABARET 
(Family)
Radničné námestie – gang 
Vstup voľný

15.00 – 16.45  
Prešovské národné divadlo  
*Male-divy-festivalu 
GOOD PLACE TO DIE (15+) 
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

15.30 – 17.00 Kremnické  
divadlo v podzemí

MALÍ DETEKTÍVI – dobrodruž-
ný putovný kvíz  (6+) 
Terra Permonia, vstupné 2 €

16.30 – 17.30 San Borondon 
Cyclo Fanfaria 
KONCERT – piesne rôznych 
kútov zeme (Family)
Trotuar Cafe, vstup voľný

17.00 – 18.30 Diskusný ka-
baret Michala HAVRANA  
POST SOCIKUUM V4 
Diskusia k projektu Neviditeľné 
divadlo (15+)
Kino Akademik, vstupné 5 €

17.30 - 18.15  
Theatre Chimera (FR)  
*Male-divy-festivalu
BIRDMAN AND HIS CHIME-
RA ORCHESTRA II. (Family) 
Starý zámok, vstupné 5 €

19.00 – 20.30  
Peter Breiner & Milan  
Markovič  (18+) 

Headlineri festivalu: VEČER  
MILANA MARKOVIČA PO 20 
ROKOCH s Petrom Breinerom 
Kostol Frauenberg,  

vstupné 29 €

19.30 – 20.15 Firebirds 
(HU) 
FREAK FUSSION 
CABARET 
Areál Starého zámku 
– lapidárium Vstupné 
5 €
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Borondon Cyclo Fan-

faria
KONCERT (Family)
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LES MESS DEZINFORMESS? 
(15+) 
Art Café, vstupné 3 € 
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Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 5 €
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divadlo v podzemí
RAN(N)É ŠTEBOTY O NO-
VOM KABARETE (12+) 
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a možno príde aj Peter Breiner
Kalvársky dom Vstup voľný
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(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

10.30 – 11.30 Andrea Bučko
KONCERT (12+)
Art Café, vstup voľný

11.00 – 12.30 Kremnické  
divadlo v podzemí 
 MALÍ DETEKTÍVI (6+) 
 Terra Permonia, vstupné 2 €

13.00 – 15.00 Slovenská  
debatná asociácia  
Dezinformácie, hoaxy, propa-
ganda? (12+)
 Art Café, vstup voľný

13.00 – 16.00  
Teatr Delikates
S HLAVOU V OBLAKOCH 
(12+)
Kollárova záhrada, vstup voľný

14.00 – 15.00 Andrea Buršo-
vá & Zdeněk Dočekal (CZ) 
ŠANSÓN HONTMARTRE (15+) 
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(15+)
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17.00 – 18.30 
Cabaret Calembour (CZ)  
*Male-divy-festivalu
KALAVEČER KALAMBÚR (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná sála 
Vstupné 6 €

Vysvetlivky
(Family) Programy vhodné pre 
celú rodinu 
(3+) Programy vhodné pre deti 
od X rokov 
*Male-divy-festivalu - Výni-
močne atraktívne a zážitkové 
predstavenie 
Zmena programu vyhradená
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na jednotlivých scénach sú obmedzené, objednávkou si zabezpečíte, aby ste sa na vytipovaný program bez problémov dostali. Objednávať vstupenky bude možné len do 28. septembra do 16.00. 

CENTRÁLNY PREDAJ NA MIESTE
Počas festivalu bude možné zakúpiť vstupenky len v  Banskej Štiavnici v  centrálnom predaji (Terra Permonia, Radničné námestie 14, telefón. 0908 983697) alebo hodinu pred predstavením priamo na 

mieste jeho konania. Odporúčame využiť centrálny predaj, kde si môžete  zakúpiť všetky vstupenky, o  ktoré máte záujem, bez čakania a rizika, že sa vypredajú. Tu získate aj ďalšie informácie i  malé suveníry.

Program festivalu

FESTIVALOVÉ NOVINY AMPLIÓ-N

STREDA 13. SEPTEMBRA 2017

Partneri Mediálni partneri

Hlavní mediálni partneriHlavní partneri

Regionálni & lokálni partneri

www.trotuarcafe.sk

Organizátori

Festival z verejných 
zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia

Zahraniční partneri

PIATOK 29. SEPTEMBER

16:00 – 16:30
OTVORENIE FESTIVALU 
Radničné námestie, 
vstup voľný

16:30 – 17:00 Střídmí klusáci 
v kulisách višní (CZ)
PROMO (Family)
Radničné námestie, 
vstup voľný

17:00 – 19:00
Projekcia CinemArt (CZ)
ZÁHRADNÍCTVO II. /
DEZERTÉR (12+)
Kino Akademik**, vstupné 4 €

17:30 – 18:30 Divadlo LÍŠEŇ 
(CZ) *Male-divy-festivalu 
PUTIN LYŽUJE (15+)
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent, 
vstupné 7 €

18:00 – 18:45
Tejatro pana Pajaca (SK) 
PREDNÁŠKA PRE 
(NE)POSLUŠNÉ DETI (Family)
Hotel Grand Matej, terasa, 
vstupné 2 €

18:30 – 19:30 Andrej Bán (SK)
AKOŽE DEMOKRACIA (12+)
Hostia: P.  Dombrovská (CZ), 
I. Kollai (HU) a P. Dubovský 
(SK) Záhrada Skautského 
domu, Vysegrad Sanitary tent, 
vstup voľný

18:30 – 19:15
Júlia Kováčiková (SK)
DIVOŽIENKY (12+)
Art Café, terasa, vstupné 3 €

19:00 – 20:20
Nové divadlo (SK)
4 ŽENY NA KONCI SVETA (15+)
Kultúrne centrum, Hlavná 
sála, vstupné 7 €

20:30 – 22:15
STAND UP INTERNATIONAL 
(USA/IR/TN/HU/SK)
JOKES ON YOU (18+)
Art Café, povala, vstupné 7 €

21:30 – 22:40
Divadlo oProti (CZ+SK)
NEBE NA ZEMI (12+)
Hotel Grand Matej, 
kaviareň, vstupné 6 €

23:00 – 00:30 Střídmí 
klusáci v kulisách višní (CZ) 
KONCERT (15+)
Art Café, povala, vstupné 5 €

SOBOTA 30. SEPTEMBER

10:00 – 11:00 Bratislavské 
bábkové divadlo (SK)
DÚHOVÉ ROZPRÁVKY (5+)
Kultúrne centrum, Hlavná 
sála, vstupné 3 €

10:30 – 11:00 
Júlia Kováčiková 
+ Slampoetristi (SK+CZ)
PROMO (Family)
Trotuár, vstup voľný

11:00 – 12:00 Zuzana Smolová 
& Peter Gaffney (CZ/USA)
Loutková FAUST 
Inscenace (10+) 
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent, 
vstupné 4 €

13:00 – 13:30 Střídmí klusáci 
v kulisách višní (CZ)
PROMO (Family)
Trotuár, vstup voľný

13:30 – 15:30 Lukáš Tandara 
+ Tomáš Eniac Cíger (SK) 
ÚTEK (8+)
Terra Permonia, vstupné 4 €

14:00 – 14:45 Ariel Doron 
(IL) *Male-divy-festivalu
PLASTOVÍ HRDINOVIA (12+)
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent, 
vstupné 7 €

14:30 – 14:45 
Hańba!, Krakow (PL)
PROMO (Family)
Radničné námestie, 
vstup voľný

15:00 – 16:00 Andrej Bán (SK)
NAČO SLOBODA? (12+)
Hostia: Ariel Doron (IL), 
Dušan Ondrušek (SK), 
Ema Rajčanová (SK)
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent,  
vstup voľný

15:00 – 15:45 
Mattatoio Sospeso (FR/IT) 
*Male-divy-festivalu

MILOVNÍCI NEBA (Family)
Areál Starého zámku, 
vstupné 5 €

16:00 – 17:00 Hańba! (PL)
KONCERT (15+)
Art Café, terasa, vstupné 5 €

17:00 – 18:40 
Divadlo GUnaGU (SK)
HEREČKY (miluj blížneho 
svojho) (12+)
Kultúrne centrum, Hlavná 
sála, vstupné 12 €

17:30 – 18:15 
Jakub Folvarčný (CZ)
TAJNÁ ROZPRÁVKA (Family)
Hotel Grand Matej, 
terasa, vstupné 2 €

17:45 – 18:00Urband (CZ)
PROMO (Family)
Trotuár, vstup voľný

18:00 – 18:45 Ariel Doron 
(IL) *Male-divy-festivalu
PLASTOVÍ HRDINOVIA (12+)
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent, 
vstupné 7 €

18:45 – 19:00 Kempelen Bio-
matic Orchestra (HU/SK)
PROMO (Family) 
Radničné námestie, 
vstup voľný

19:00 – 20:05
Divadlo pod Palmovkou (CZ)
1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE (15+)
Kino Akademik, vstupné 8 €

19:30 – 20:15
Mattatoio Sospeso (FR/IT) 
*Male-divy-festivalu  
MILOVNÍCI NEBA (Family)
Areál  Starého zámku, 
vstupné 6 €

19:30 – 21:00
Márius Kopcsay (SK)
TEAM QUIZZ (15+)
Art Café, povala, vstupné 3 € 

20:30 – 21:35 Jakub Nvota 
& Kamil Žiška (SK)
KOBODOZOLO (DADA) 
PREMIÉRA! (12+)
Hotel Grand Matej, 
kaviareň, vstupné 9 €

21:00 – 23:00 SLAM POETRY 
+ Júlia Kováčiková (SK + CZ)
MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA (18+)
Spojár Kafe & Klub,
vstupné 5 €

21:30 – 22:30 Urband (CZ) 
KONCERT (15+)
Art Café, povala, vstupné 5 € 

22:00 – 23:30 Kempelen 
Biomatic Orchestra (HU/SK)
PREŠPORSKÝ KABARET + 
TANČIAREŇ (15+)
Hotel Grand Matej, 
kaviareň, vstupné 6 €

NEDEĽA 1. OKTÓBER

10:00 – 10:45
Tejatro pana Pajaca (SK)
PREDNÁŠKA PRE 
(NE)POSLUŠNÉ DETI (3+)
Hotel Grand Matej, 
terasa, vstupné 2 €

10:30 – 11:30 Divadlo LÍŠEŇ (CZ) 
*Male-divy-festivalu
PUTIN LYŽUJE (13+)
Záhrada Skautského domu, 
Vysegrad Sanitary tent, 
vstupné 6 €

11:30 – 12:00 Hańba! (PL)
KONCERT (12+)
Trotuár, vstup voľný

13:30 – 15:30 Lukáš Tandara 
+ Tomáš Eniac Cíger (SK)
ÚTEK (8+)
Terra Permonia, vstupné 4 €

14:00 – 15:15 Silvester Lavrík 
& Boris Lenko (SK)
NEDEĽNÉ ŠACHY 
S TISOM (12+)
Art Café, povala, vstupné 4 €

15:30 – 17:20 
Projekcia CinemArt (DE)
A JE TU ZAS (12+)
Kino Akademik**, vstupné 2 €

16:00 – 18:30 Radošinské 
naivné divadlo (SK)
TO NEMÁ CHYBU (15+)
Kultúrne centrum, 
Hlavná sála, vstupné 16 €

19:00 – 21:00 Projekcia 
CinemArt (CZ)
ZÁHRADNÍCTVO II. / 
DEZERTÉR (12+ )
Kino Akademik**, vstupné 4 €

ŠPECIÁLNE ZÁŽITKOVÉ 
PROGRAMY:

SOBOTA 30. SEPTEMBER

13:00 – 15:00 Kremnické 
divadlo v podzemí (SK)
V4 EXKURZIA 
DO NESLOBODY 12+
Odchod z Radničného 
námestia, vstupné 12 €

16:00 – 18:00 Kremnické 
divadlo v podzemí (SK)
V4 EXKURZIA 
DO NESLOBODY 12+
Odchod z Radničného námes-
tia, vstupné 12 €

Kedykoľvek Kremnické 
divadlo v podzemí (SK)
ZADRÔTOVANÉ HLAVY / 
DEADHEADS (V4) (12+)
Kdekoľvek po meste,  
vstup voľný

Trojdňový medzinárodný festival nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia v interiéroch 
a exteriéroch historického mesta zapísaného v UNESCO. 2. ročník multižánrovej prehliadky (divadlo, hudba, 
literatúra, pohyb a výtvarné umenie) zameraný na spojenie umeleckej tvorby a občianskych aktivít.

VSTUPENKY ON LINE 
Milí čitatelia, ak ste si z ponuky vybrali zaujímavý program, môžete si v novom rezervačnom systéme festivalu na web stránke www.amplion.eu/sk/vstupenky zaistiť vstupenky na platené pro-
dukcie zo svojho PC alebo mobilného telefónu už teraz a bez prerušenia aj počas festivalu. Keďže kapacity priestorov na jednotlivých scénach sú obmedzené, objednávkou si zabezpečíte, aby ste 
sa na vytipovaný program bez problémov dostali. V hlavnej sále KC a v kine Akademik budú vstupenky číslované, každý bude mať teda svoje miesto garantované. Na ostatných scénach je voľné 
sedenie. Kontrola pri vstupe na program bude čítacími zariadeniami z čiarového, resp. QR kódu, takže buď si prinesiete vytlačenú vstupenku alebo kód ukážete pri vstupe vo svojom telefóne.

 
CENTRÁLNY PREDAJ NA MIESTE
V Banskej Štiavnici bude od štvrtka 28. 9. 2017 (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. Veríme, že Vám moderný systém predaja 
spríjemní účasť na našom festivale.

(Family) - Programy vhodné pre 
celú rodinu.
(6+) Programy vhodné pre deti 
od X rokov.
*Male-divy-festivalu - Výnimočne 
atraktívne a zážitkové predstavenie.
**Kino Akademik - vstupenky na 
filmové predstavenia sa kupujú na 
mieste v pokladni kina

Stav k 11. 9. 2017. 
Zmena programu vyhradená. 


