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2. 4. o 9:00, o 10:30, o 14:00
Z. Kollárová: Podmorská rozprávka
Naša rozprávka je aj o túžbe malého žraloka Zelenáča, líšiaceho sa od svojich druhov tým, že neje
mäsitú potravu. Je vegetarián a to mu spôsobuje medzi vlastnými v žraločej škole problémy.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
4. 4. o 10:00, o 14:00
M. Guśniowska: O rytierovi bez koňa
Rozprávka je o Rytierovi, ktorý nemá Koňa a o Koňovi, ktorý je pre svoje ustavičné čkanie bez
Rytiera. Práve preto sú obaja hrdinovia veľmi nešťastní a jeden druhému chýbajú. Obidvaja veria,
že napokon nájdu niekoho, kto ich životu dá zmysel.
Hra je určená pre deti od 4 rokov.
5. 4. o 9:00, o 10:15, o 14:00
7. 4. o 14:30, o 16:30
A. Veselov: Slniečko a snežní ľudkovia
Zimná rozprávka o dvoch malých snehuliačikoch a o príchode jari pre najmenšieho diváka.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
10. 4. o 10:00
11. 4. o 9:00, o 10:30
M. Guśniowska: Lišiak a Lišiačik
Témou hry je zasvätenie mladého Lišiačika do tajomstiev života v lese. Ide o veselý príbeh o
posledných veciach, preteplený humorom : v jednom lese žijú dvaja lišiaci - Starý Lišiak a Lišiačik.
Život im plynie v rozhovoroch, skrývaní sa pred zlým Pytliakom a - v prípade Lišiačika v bezstarostných hrách.
Hra je určená pre deti od 4 rokov.
12. 4. o 9:00, o 10:30
14. 4. o 14:30, o 16:30
16. 4. o 9:00, o 10:30
O. Žiugžda: Neuveriteľný cirkus
Veselé cirkusové predstavenie pre malých a veľkých.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
17. 4. o 9:00
P. Uher: Valibuk a Laktibrada
Príbeh oValibukovi, ktorý je výnimočný nielen svojou neobyčajnou silou, ale aj odvahou. Napriek
tomu pred ním dievčatá utekajú, lebo sa ho boja. Dovtedy, pokým nestretne princeznú Nebojsu.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
24. 4. o 9:00, o 10:30
P. Palik: Hľadá sa snehuliak!
Veselé putovanie za mrazivým dobrodružstvom.
Hra je určená pre deti od 4 rokov.

25. 4. o 9:00, o 10:30
M. Ďuríčková – P. Palik: Guľko Bombuľko
O krehkej sile priateľstva.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
26. 4. o 9:00
28. 4. o 14:30, o 16:30
Z. Kollárová: Podmorská rozprávka
Naša rozprávka je aj o túžbe malého žraloka Zelenáča, líšiaceho sa od svojich druhov tým, že neje
mäsitú potravu. Je vegetarián a to mu spôsobuje medzi vlastnými v žraločej škole problémy.
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
30. 4. o 9:00, o 10:15
A. Nemogová - Kolarová: Janko a Mrakohrad
Klasická rozprávka o rozmaznanej princeznej, čarodejníkovi Tieňomrakovi a chodobnom Jankovi,
ktorý oslobodí princeznú z rúk zlého čarodejníka.
Miesto: Scéna Jorik, Tajovského 4
Hra je určená pre deti od 3 rokov.
Scéna Jorik
Tajovského 4
www.bdke.sk, e-mail: vstupenky@bdke.sk
tel. 055/622 04 55, 0948 788 008
3. 4. o 10:00, o 19:00
9. 4. o 10:00, o 19:00
W. Shakespeare - No name: Romeo & Juliet
Ako prvú inscenáciu pri znovuotvorení scény JORIK sme pre Vás pripravili nesmrteľnú hru o
vernej láske velikána svetovej drámy Williama Shakespeara.
Miesto: Scéna Jorik, Tajovského 4
Hra je určená pre diváka od 15 rokov a dospelých.
Náš hosť: Poľský Klub na Slovensku
7. 4. o 19:00
8. 4. o 10:00
Porucha
Hudobno-dramatické predstavenie popisuje deň zo života cestujúcich v jednom vlaku do Poľska
pred Veľkou nocou. Čo sa vo vlaku odohrá? Ako sa navzájom ovplyvnia ich osudy?
Miesto: Scéna Jorik, Tajovského 4
Hra je určená pre mládež a dospelých.
4. 4. o 19:00
25. 4. o 10:00a
A. P. Čechov: Úbohý Platonov
Základnou témou hry je nechcené, ale osudové donchuanstvo. Je Platonov jednoducho darebák,
alebo je to len ďalšia z obetí zlej výchovy a pôsobenia okolia?
Miesto: Scéna Jorik, Tajovského 4
Hra je určená pre diváka od 15 rokov a dospelých.ycBse opakují témata: střídání

ích než autorka; pobyt na ps

hiatrii a hlavně vztah s otcem, který je děsivý, mrazivý až patologický. Postava se v
podstatě vyrovnává ze vztahu se svým otcem, díky kterému zdědila diagnózu: hraniční
porucha osobnosti. ONA je úspěšná spisovatelka a vypráví příběh svého života.
Vypráví ho jednomu ze svých mnoha milenců, které označuje pojmem „mojí
tatínkové“. Ve svém vyprávění vzpomíná a analyzuje svůj dosavadní život, ve kterém
jako markantní vystupují a cyklicky se opakují témata: střídání milenců mnohem
starších než autorka; pobyt na psychiatrii a hlavně vztah s otcem, který je děsivý,
mrazivý až patolosobnosti. NA je úspěšná spisovatelka a vypráví příběh svého života.
Vypráví ho jednomu ze svých mnoha milenců, které označuje pojmem „mojí
tatínkové“. Ve svém vyprávění vzpomíná a analyzuje svůj dosavadní život, ve kterém
jako markantní vystupují a cyklicky se opakují témata: střídání milenců mnohem
starších než autorka; pobyt na psychiatrii a hlavně vztah s otcem, který je děsivý,
mrazivý až patologický. Postava se v podstatě vyrovnává ze vztahu se svým otcem, díky
kterému zdědila diagnózu: hraniční porucha osobnosti. ONA je úspěšná spisovatelka a
vypráví příběh svého života. Vypráví ho jednomu ze svých mnoha milenců, které
označuje pojmem „mojí tatínkové“. Ve svém vyprávění vzpomíná a analyzuje svůj
dosavadní život, ve kterém jako markantní vystupují a cyklicky se opakují témata:
střídání milenců mnohem starších než autorka; pobyt na psychiatrii a hlavně vztah s
otcem, který je děsivý, mrazivý až patologický. Postava se v podstatě vyrovnává ze
vztahu se svým otcem, díky kterému zdědila diagnózu: hraniční porucha osobnosti.
ONA je úspěšná spisovatelka a vypráví příběh svého života. Vypráví ho jednomu ze
svých mnoha milenců, které označuje pojmem „mojí tatínkové“. Ve svém vyprávění
vzpomíná a analyzuje svůj dosavadní život, ve kterém jako markantní vystupují a
cyklicky se opakují témata: střídání milenců mnohem starších než autbyt na
psychiatrii a hlavně vztah s otcem, který je děsivý, mrazivý až patologický. Postava se v
podstatě vyrovnává ze vztahu se svým otcem, díky kterému zdědila diagnózu: hraniční
porucha osobnosti.

