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Banská Štiavnica − 
centrum mesta

30. september − 2. október 2016

www.amplion.eu
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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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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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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


