
LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI oživia Bratislavu nielen večernými 
predstaveniami najväčšieho divadelného autora všetkých čias, ale prinesú svoj projekt  

SHAKESPEARE S DEŤMI aj do priestorov Eurovea námestie za sochou 
M.R. Štefánika s výhľadom na Dunaj, do sadu Janka Kráľa – scéna Othello 

a do dekorácií inscenácií na Bratislavskom hrade.

PREDSTAVENIA SÚ BEZ VSTUPNÉHO. SRDEČNE POZÝVAME!

…vesmírna loď z ďalekej planéty má problém… May day, may day… Havaruje priamo do 
lesa… No, do lesa… Na skládku medzi stromami, kde kedysi les býval. Podarí sa našim 
vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a opraviť loď na návrat domov? Sci-fi 
žáner ponúka pohľad z vonka na človeka a jeho správanie sa k našej planéte. Chceme, aby aj 
deti našich detí dýchali čistý vzduch a zažili prírodu aspoň tak ako my. Roztriedime papier, 
plasty a sklo do správnych košov. Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami  
a primeranou dávkou interaktivity. Hrajú: Michal Legíň, Simon Fico

Divadlo na hojdačke 

Marionetová dobrodružná komédia. Mix čertovských rozprávok, ľudových rozprávok, popkultúry, divokého 
západu a romantických komédií je receptom na neopakovateľnú zábavy v spoločnosti klasických 
marionetových bábok. Hlavný hrdina čert Kolofón to má náročné, život nie je len v pekle z kotla vylizovať  
a jeho príbeh dospievania začína, keď ho pošle Lucifer na zem, aby priniesol aspoň dve neposlušné deti.
Hrajú: Peter Gärtner,  Radovan Hrbek 

O CERTOVI KOLOFÓNOVI
10.7. 2022 o 11.00 SCÉNA OTHELLO 

V SADE JANKA KRÁĽA

Bábkové divadlo 
Morgonrock

NA ZEMI DOBRE MI
16. 7. 2022 o 15.00 BRATISLAVSKÝ HRAD

30.7. 2022 o 11.00 EUROVEA

Veselá rozprávka s pesničkami od Kaprálikovcov, ktorú si zamilujú malí i veľkí. Nechýba v nej 
známy príbeh, humor, pesničky, poučenie a to všetko v novom šate, v autorskom spracovaní 
ľudovej rozprávky. Určite aj vďaka Vám tento veselý i napínavý príbeh sa skončí dobre - tak 
ako v každej poriadnej rozprávke - a vĺčkovi cvaknú zuby naprázdno. 
Hrajú: Dušan Kaprálik, Michaela Kapráliková Medvecová, Martin Kaprálik, 
Zuzana Jurigová Kapráliková, Miško Kaprálik, Martinka Kapráliková

KOZLIATKA A VLK
3.7. 2022 o 11.00 EUROVEA

Kaprálikovci 

Autorská rozprávka na motívy obľúbeného príbehu o vajci, ktoré išlo na vandrovku. Naše vajce však na 
rozdiel od pôvodnej predlohy putuje po celom svete. Pri putovaní stretáva ďalšie vajíčka alebo živočíchy, 
ktoré sa práve z vajíčka vyliahli, a tak zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len sliepky, ale všetky možné živo-
číšne druhy. V tejto hre vystupujú aj postavy cestovateľov, ktorí detského diváka informujú o konkrétnom 
kontinente a vyberajú zaujímavosti, ktoré si dieťa môže ľahko zapamätať. 
Hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko

CESTOVINY S VAJCOM
24.7. 2022 o 11.00 EUROVEA

24.7. 2022 o 15.00 BRATISLAVSKÝ HRAD

NevaDivadlo

SHAKESPEARE

S DETMI 


