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Milí naši čitatelia, čitateľky, priaznivci....

prinášame vám špeciálne letné vydanie Zvestí,

v ktorých nájdete prehľad našich letných

aktivít. V Bábkovom divadle na Rázcestí totiž

budeme tento rok "prázdninovať" spolu s našimi

malými divákmi/diváčkami a ich rodičmi. Viac o tom,

čo ich čaká vo Vile Dominika aj o tom, kam povedú

naše letné cesty, sa dočítate na ďalších

stránkach.

Príďte do divadla!!!



 Prežite s nami prázdninový čas! Objavíte

čarovné krajiny plné prekvapení.

Inšpirované našimi divadelnými rozprávkami.

Čaká na vás inscenovaná aktívna výstava

s hercami a herečkami v celom priestore

divadla. V zákutiach našej vily preskúmate

mnohoraké prekvapenia. Zažijete rôzne

ateliéry. Na záver sa môžete potešiť,

inšpirovať alebo spokojne oddychovať v

divadelnom ARtBORÉTE vedľa našej vily. 

 

 
 

KDE : V BÁBKOVOM DIVADLE NA RÁZCESTÍ A V NAŠOM NOVOM
DIVADELNOM ARtBORÉTE!
KEDY : 13. 7. – 8. 8. 2021 
VSTUPY: 9. 00, 11.00, 15. 00 (utorok – piatok), 10.00 a 16. 00 hod. (nedeľa)
VSTUPNÉ: 4 € pre malých aj veľkých
UPOZORNENIE : DO NAŠICH KRAJÍN VSTÚPITE BEZ COVID PASU!
DÁVAME DO POZORNOSTI: Ak cestovateľ/cestovateľka do našich krajín
zavíta dvakrát, dostane klaunskú odmenu.  22. 8 sa o 16. 00 v BDNR
bude môcť zúčastniť na klaunskom workshope zdarma! 

V LETE? V DIVADELNOM

SVETE! 

LETO

Program

https://bdnr.sk/


V Krajine lesných bytostí objavíte šepoty lesa
a malú sovu, čo sa bála tmy. Spoznáte krásu
čítaného slova, v malom divadelnom kine
nájdete potešenie pre oči i pre dušu. Na
potulkách po tejto krajine odhalíte tajomstvá
lesa a Zelený ateliér, kde si vytvoríte lesného
kamaráta a neskôr sa občerstvíte 
U buka Bartolomeja. Na záver si oddýchnete v
divadelnom ARtBORÉTE. Krajinou lesných
bytostí sprevádzajú herci Matúš Hollý, Dodo
Šamaj a dobré duše z ateliérov a produkcie.

 V inštalovanej aktívnej výstave
inšpirovanej nádhernou scénou a bábkami
z Gulliverových ciest, odhalíte Gulliverove
poklady, Liliputániu, kde si môžete vyrobiť
Liliputánske mestečko pre Liliputkov, ktorí
majú len 18 cm. Nájdete tam rozprávkové
kino, vypočujete si čítanie z knihy
Jonathana Swifta Gulliverove cesty.
Osviežite sa U piráta. Na záver potuliek si
oddýchnete v divadelnom ARtBORÉTE.
Gulliverovom sprevádzajú herečky
Marianna Mackurová, Eva Dočolomanská a
dobré duše z ateliérov a produkcie.

LETO

KRAJINA LESNÝCH BYTOSTÍ

13.7.  - 18.7. 2021

V LETE? V DIVADELNOM SVETE!

GULLIVEROVO
20.7. - 25.7.2021



Vstúpite do sveta Andersenových svetoznámych príbehov 
 O statočnom cínovom vojačikovi a Princeznej na hrášku.
Podniknete výlet piatich zmyslov. Po očku môžete sledovať
rozprávky v malom kine a obidvomi uškami počúvať čítanie
z knihy H. Ch. Andersena. Pokúsite sa nájsť stratený hrášok  
a kto ho prvý nahmatá, dostane za odmenu korunu ako
pravý princ/pravá princezná. Vyskúšate si zasadiť svoj
hrášok a ovoniate skutočnú zem, osvieženie dostanete 
U statočného. Na záver sa môžete zahrať v divadelnom
ARtBORÉTE. Andersenovom sprevádzajú herci Andrej
Polakovič, Alena Sušilová a dobré duše z ateliérov a
produkcie.

Ak máte čas a chuť vdýchnuť život marionetám a
maňuškám, neváhajte a určite zavítajte do našej
marionetovo-maňuškovej krajiny! Očarení divadlom
slečny Ofélie, maňuškovými obyvateľmi našich
rozprávok, uvidíte rozprávku O slečne Ofélii, zahráte
si kvíz o bábkach z Divadelnej Hra-be-ce-dy, zapojíte
sa do Minikurzu animácie a bez vlastnej bábky
neodídete! (Vďaka ateliérom s výrobou maňušiek).
Gašparkov džúsik nájdete v kaviarni a pokoj v našom
divadelnom ARtBORÉTE! Krajinou marionet a
maňušiek sprevádzajú herečky Mária Šamajová,
Ivana Kováčová a dobré duše z ateliérov a produkcie.

 LETO

V LETE? V DIVADELNOM SVETE!

ANDERSENOVO
27.7. - 1.8. 2021

KRAJINA MARIONET A MAŇUŠIEK

3.8. - 8.8. 2021



 Záhrada, o ktorú sa roky
nemal kto postarať, sa vďaka
našim kolegom/kolegyniam z

ateliérov, prevádzky a
javiskovej techniky mení na

oázu pokoja a hier pre
divákov/diváčky, ktorí k nám

v lete zavítajú ... 
 ARtBORÉTUM malo svoju

"premiéru" 28.júna. Bábkový
ateliér si v ňom užili deti zo 

 Základnej školy v       
 Turčianskych Tepliciach 

 LETO
ARtBORÉTUM

Vízia  ARtBORÉTA ...
Katka M.

Róbert M.

ZŠ Turč.Teplice



 Na konci leta srdečne pozývame na stretnutie s klaunmi a klaunkami
z Bábkového divadla Na rázcestí. Dozviete sa, ako sa klauni majú, čo
ich teší, či môžu byť smutní, čomu sa klauni smejú… Môžete sa ich
spýtať, na čo budete chcieť. Klauni vám odpovedia! / na čo budú

chcieť :o)/ Zároveň sa dozviete, ako sa dá naučiť žonglovať, padať,
vstávať, plakať, smiať sa, kúzliť a všelijaké iné klaunské kúsky.

 LETO

KLAUNSKÝ WORKSHOP

22.8. 2021 o 16:00 h.



 LETO

DIVADLO NA CESTÁCH
 v dedinách aj mestách

KREMNICKÉ GAGY Kremnica 27.august  11:00 h. / Hra

Rozprávkové pódium

Lučenec 

 28.august 15:00 h. /

Bábkový ateliér

 Záhrada Bábkového divadla v Žiline

1.august 16:00 h. / Dobrú chuť, Vlk!
 Mestská knižnica

Piešťany

18.august 10:00 h.

Farbatolárium 

 Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s
dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v historickom meste Kremnica, v

geografickom strede Európy. Gagy oceňujú prostredníctvom Akadémie humoru najlepšie umenie
daného festivalového ročníka prestížnou cenou Zlatý gunár. Rovnako poukazujú aj na aktuálne dianie

v spoločnosti a udeľujú anticenu Trafená hus za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane. V
Kremnici odohráme klauniádu HRA autora Jozefa Mokoša. 

 Ambíciou Slnečného festivalu je každoročne zaplniť mesto Senec divadlom -
bábkovým, pouličným aj pohybovým, novým cirkusom - žonglovaním,

akrobaciou, hudbou, tancom, literatúrou aj výtvarným umením.

11.ročník Medzinárodného festivalu divadla pre deti sa uskutoční počas posledného
augustového víkendu a nebude tam chýbať ani ZAMATOVÝ ZAJAČIK.

 Rozprávkové pódium 2020

 Záleská divadelná púť 28.august 15:00 h. / Zamatový zajačik 

Mestský park Brezno 4.júl 16:00 h. 

Bábkový ateliér

 Knižnica Piešťany  3.júl 10:30 h. 

Dve rozprávky na brušku 

Slnečný festival Senec 23.júl 16:00 h./Dobrú chuť, Vlk!

 Po našej júnovej návšteve v Piešťanoch  s predstavením
Bubácka rozprávka prišlo ďalšie pozvanie a do Mestskej
knižnice pocestujeme v auguste až dvakrát.

 Nie ste z Banskej Bystrice? Počas júla a augusta nás môžete vidieť v
rôznych kútoch Slovenska !!!

Viac info

Mestská knižnica
Mestský park Brezno

Rozpr.pódium 2020

https://youtu.be/_W5LiHGnjlQ
https://gagy.eu/#program
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BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 48 41 25 513, www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk

Rezervácia vstupeniek:

vstupenky@bdnr.sk, +421 48 41 25 513,, GoOut.net

Tešíme sa na stretnutie s vami a želáme vám inšpiratívne

leto!


