
Divadlo VIOLA
HARMONOGRAM PREDSTAVENÍ A INTERAKTÍVNYCH PROGRAMOV

APRÍL - JÚN 2022

prihlasovanie a informácie: 0910 189 007 

ponuka pre 1./2. stupeň ZŠ a ZUŠ

Aladin / 1. - 7. ročník
vstup: 4€ / osoba
priestor divadelnej sály:
minimálny počet detí: 60 / max 88
možné termíny: 16.5. - 20.5.2022
                                               3.6. 2022
                                               20.6.-24.6.2022

Ďaleko v horách žije chlapec menom Aladin. Je rovnaký ako ty. Má 
dobrú mamičku ako ty. Má dobrého otecka ako ty. Ale navyše má 
Džina, ktorý mu splní každé želanie. Naším želaním je, aby si sa 
prišiel pozrieť a vychutnať si predstavenie tak, ako my, keď ho 
hráme.
Máme pre Vás malé aj veľké bábky, rozihraných hercov, živú 
kapelu, bláznivé tance a spievajúcu práčku.

Hrajú: 
Miroslav Bodoki
Jana Jenčová
Peter Biž

Palička z Libanonu / 3. - 7. ročník
vstup: 4€ / osoba
priestor divadelnej sály:
minimálny počet detí: 60 / max 88
možné termíny: 1.6. - 2.6.2022
Počuli ste o našej novej hre úplne celej napísanej pre divadlo Viola?
A viete, že mala svetovú premiéru v Prešove?
Dozviete sa v nej, že z divadla zmizli Stradivárky – najdrahšie 
husle na svete! Zlodej vraj bol v kostýme Figara. V zákulisí divadla 
sa však náhodou ocitol spolu s inšpicientom Wolfgangom aj jeho 
synovec Jakub, ktorý by raz chcel byť detektívom. A príležitosť na 
riešenie záhady je na svete!
Divadelná inscenácia Palička z Libanonu od autora Kamila Žišku 
je malým príbehom pre veľkých detektívov. Ponúka nazretie do 
svetov významných skladateľov – Bacha, Beethovena, 
Čajkovského, Gershwina. Prináša poznanie, že ich hudba sa, na 
rozdiel od Stradivárok, ukradnúť nedá. Patrí tomu, kto ju hrá a 
tomu, kto ju počúva. A to sú dary, ktoré sa nedajú vyčísliť žiadnou 
sumou!
Hrajú:
Peter Biž
Miroslav Bodoki
Vladimír Roháč



Špinuška / 1. - 5. ročník

„Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Špinuška, pretože bola vždy 
ufúľaná a ustavične celá od čohosi zamazaná. Iba ak práve nevyšla z 
vane. Ale nikdy nevydržala čistá dlhšie ako pol hodinu.“
Máte plnú hlavu zákazov a príkazov? Musíte byť dokonalé? Učesané, 
umyté, poslušné a tichučké? A nikto nechápe, že ste prosto deti! 
A že nechcete byť ako zo škatuľky? Už nič nevysvetľujte a vezmite 
dospelých do divadla. Čaká tam na vás dievčatko, ktoré je také 
špinavé a ufúľané, že ho často nepozná ani vlastná mama. Dievčatko, 
ktoré má hniezdo na hlave a pod ním plnú hlavu skvelých nápadov. 
Lebo kto sa hrá a stále čosi vymýšľa, ten sa zväčša zašpiní. A tiež si 
zväčša užije život veselý a plný prekvapení. Nuž neváhajte, 
pripravte si bránice, poriadne ich preperieme v smiechovej vode!
Pozývame Vás na prvú slovenskú divadelnú adaptáciu kultovej 
holandskej knihy Annie M. G. Schmidt a Fiep Westendorpa Špinuška.

Hrajú:
Jana Jenčová
Slávka Sedlačková
Petra Bačinská

vstup: 4€ / osoba
priestor divadelnej sály:
minimálny počet detí: 60 / max 88
termíny predstavení: 9.5. - 13.5.2022

Statočný cínový vojačik / 1. - 4. ročník

vstup: 4€ / osoba
priestor klubu:
minimálny počet detí: 20 / max 50
termíny predstavení: 6.6.-10.6. 2022

Prečo je v našom hudobnom príbehu cínových vojačikov 
dvanásť a čo sa prihodí tomu, na ktorého nezvýšilo dosť cínu? To 
všetko sa dozviete v hudobnom príbehu s prvkami interaktivity, 
ktorý spracúva známu rozprávku Hansa Christiana Andersena. 
Autorom hudby je slovenský skladateľ Juraj Hatrík. Dôležitú 
úlohu zohráva klavír, ktorý spoluvytvára atmosféru deja. Deti 
sa naučia nové piesne, stanú sa hercami, aktérmi deja, tancujú,
pomáhajú dvom šašom riešiť záhadu a nie len to! Budú aj 
zachraňovať! Koho? Zistíte na predstavení. 

Hrajú:
Petra Bačinská
Jana Jenčová
Peter Biž
Miroslav Bodoki



Prečo sú hviezdy na nebi? / 1. - 4. ročník

Čo sa asi deje v osade Indiánov, keď všetci bojovníci odišli na lov? 
A čo sa Indiáni dozvedia od  šamana, ktorý sa v noci rozprával s 
bohmi?
Pozývame všetkých malých i veľkých dobrodruhov na putovanie 
za legendami stredoamerických Indiánov. Dozviete sa v ňom, ako 
bohovia tvorili Zem, naučíte sa ich pieseň, budete dokonca dvíhať 
oblohu a napokon si spoločne zaspievate a zatancujete.
Interaktívny príbeh Vás presvedčí o tom, ako je dobre, že 
zvedavosti detí nie je nikdy dosť.

Hrajú:
Peter Biž
Miroslav Bodoki
Jana Jenčová

 

vstup: 4€ / osoba
priestor klubu:
minimálny počet detí: 20 / max 50
termíny predstavení: 13.6.-15.6. 2022

V!EME KTO S! / 5. - 9. ročník
vstup: 4€ / osoba
priestor divadelnej sály: 
minimálny počet detí: 60 / max 88
termíny predstavení: 13.6. - 15.6.2022
                                                         27.6. - 29.6.2022

Sny, ktoré k nám prichádzajú v noci, majú svoju vlastnú logiku. Nevieme, čo 
sa kedy stane, nemožné je v nich možné, všetko sa za pochodu premieňa, ale 
vieme, že s nami akosi súvisia. Niekedy sú ružové, niekedy sa podobajú viac 
na nočné mory. Hm, ale kto je ich režisérom?
V našej hre V!EME KTO S! sa sníva jednému dievčaťu a jeho sen krok za krokom 
vymýšľajú štyri záhadné postavy, v ktorých akoby ožili klávesy počítača Esc, 
Ctrl, Alt, Del ...
Čo jej chcú ukázať? Čo ju chcú naučiť? Prevedú ju situáciami, v ktorých sa 
objavia jej strachy, jej priania ale aj jej slabosti. Prečo je sama? Ako to má s 
rodičmi? Po čom ozaj túži? A prečo sa ešte stále hrá s plyšákom? Bude to všetko 
mať na konci nejaký zmysel?
Predstavenie je určené pre starší školský vek, pre stredoškolákov, ale i pre 
dospelých, ktorých stále zaujíma, ako sa nebáť výziev a ako hľadať svoje 
vlastné miesto vo svete.
Inscenácia inšpiratívne pracuje so strihom a neustálou zmenou situácie. 
Pôsobivá výtvarná a svetelná koncepcia vťahuje do atmosféry, pričom 
zároveň predstavuje mladému divákovi rôzne scénické možnosti divadelného 
umenia.  

V prípade záujmu je možné po predstavení uskutočniť i interpretačný 
rozhovor s divákmi.

Niekedy nemusíme úplne všetko pochopiť. Dôležitejšie je, aby sme si kládli 
dobré otázky. 

Hrajú:
Petra Bačinská 
Jana Jenčová
Miroslav Bodoki
Peter Biž
Klavírny sprievod: Matúš Lipka



vstup 1€
priestor klubu:
minimálny počet detí: 20 / max 30

Termíny:

Krajina zázračno: 
31. mája - 3. júna 2022    (vždy o 8.30 a 10.00 ) 

Indiánske rozprávanie: 
16.-17. jún 2022 a 20.-21. jún  (vždy o 8.30 a 10.00 ) 

Dievčatko Momo:   
27.-29. jún 2022  (o 8.30 a 10.00)

Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie IV

V zázračnej krajine / 1. a 2. ročník

Putovanie zázračnou krajinou, v ktorej sa všetko
môže premeniť na básničku. Hravé nazretie do
tajomstva tvorenia obrazov i do bohatstva vlastnej
fantázie. Kto sa dobre pozerá a dobre počúva, určite
veľa objaví!

Indiánsky príbeh / 3. - 4. ročník

Ľudia si od nepamäti rozprávali príbehy. kedysi
dávno , keď ešte nepoznali písmo, najmä preto, aby
nezabudli na všetko dôležité i krásne , čo zažili a čo
sa naučili, a aby to mohli odovzdať svojim priateľom
i deťom. Kým však príde na rad samotný príbeh
indiánskeho mládenca, čaká všetkých niekoľko
skúšok odvahy a šikovnosti.

Dievčatko Momo a stratený čas / 5. - 7. ročník

Kniha Dievčatko Momo a stratený čas je jedným z
tých príbehov, ktoré dokážu zaujať detských i
dospelých čitateľov a dá sa k nemu vracať v každom
veku. Skrýva nie len záhadu strateného času a
úvahy nad tým, čo ten čas vlastne je, ale i tajomstvo
ozajstného priateľstva. Môže sa čas stratiť, môže ho
dokonca niekto ukradnúť?

Tkáčska 2 Prešov

Pán Králik a kľúč priateľstva / 1. - 4. ročník
vstup: 4€ / osoba
priestor divadelnej sály: 
minimálny počet detí: 60 / max 88
termíny predstavení: 16.6.-17.6.2022

Šón a Ton sú dvaja bratia, ktorí si vychutnávajú leto plnými 
dúškami a zažívajú veľa dobrodružstiev. Podarí sa im nachytať 
žiarivé lietavičky? Prelomia kliatbu modrého byvola? A dokážu si 
sami skonštruovať turbo raketu alebo robota na prihrávanie 
loptičiek?
Najdôležitejšie zo všetkého je, že nikdy nezradia kamaráta.
Vydajte sa s bratmi Šónom a Tonom hľadať kľúč priateľstva do 
sveta plného fantázie, hier i nástrah. Ale nadovšetko čarovných 
zážitkov.

Hrajú:
Šón - Peter Biž
Ton - Miroslav Bodoki
Straka, robot, Pán Králik - Sisa Sedlačková


