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 '

Začíname túto sezónu a želáme si, aby bola iná, lepšia ako tá predchádzajúca. Bez pandémie, bez politických sporov a napätí medzi
ľuďmi. Nazvali sme ju pracovne Tolerantná. Radi by sme túto sezónu venovali niektorým aspektom tolerancie, ktoré vďaka nej majú
šancu zlepšiť kvalitu nášho života a vzťahov. Hráme pre deti a pre dospelých, a pre obidve tieto veľké skupiny nášho publika, je
život v tolerantnom priestore veľmi dôležitým. 
Tituly, ktoré by sme radi zrealizovali sa dotýkajú takých javov, akými sú: pochopenie jedinečnosti sveta, aké dôležité je šťastie v
živote, vytrvalosť a odvaha na dosiahnutie svojich cieľov, schopnosť porozumieť iných ľudí, ako sme my sami, iné javy okolo nás,
ktoré nepoznáme a komunikovať vzájomne, tiež aké dôležité je odlíšiť nepravdy a nepodľahnúť falošným mýtom.

Tolerantná

61. DIVADELNÁ SEZÓNA

P O Z Ý V A M E

DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

P.S. Podľa uvedených titulov, môžete hádať, aký aspekt a tolerantná téma sa hodí k navrhovanému titulu.
(is)

Sezónu otvárame ponukou pre mladých ľudí a dospelých. Po dlhom čase uvedieme hneď dve nové inscenácie, ktoré vznikli počas
obdobia prvej a druhej vlny pandémie koronavírusu. Hru I. Tasnádiho Cyber Cyrano v réžii Sone Ferancovej a koláž autorských
textov Divadlo na konci sveta v réžii Mariána Pecka.

Detskému divákovi sa budeme venovať tromi pripravovanými titulmi. Inscenáciou Šťastie je líška autorky Eveliny Daciuté, v réžii
Veroniky Trokšiarovej (pre deti od 4 rokov, premiéra október 2021). Prvé uvedenie na Slovensku. 
O sliepke, ktorá sa nevzdala je druhým naším plánovaným pre deti. Pôvodne knižka významnej anglickej autorky Jill Tomlinson
dostane priestor na našich doskách v réžii Mariána Pecka (pre deti od 6 rokov, premiéra november/december 2021). Prvé uvedenie 
na Slovensku.

Tvorivý cyklus pre deti zavŕši titul O prvom čínskom rozprávkarovi, ľudová čínska rozprávka v dramatizácii a réžii Mateja
Feldbauera (pre deti od 4 rokov, premiéra marec 2022). Prvé uvedenie na Slovensku. Táto inscenácie je venovaná vidiacim i
zrakovo znevýhodnených deťom. Je pokračovaním nášho projektu Divadlo MOFEM (divadlo mobility&flexibility&emocionality).
V rámci tohto projektu pripravujeme Bábkový ateliér (edukatívny divadelný projekt) pre deti sluchovo znevýhodnené v spolupráci s
hercom Petrom Vrťom, zakladateľom divadla nepočujúcich Tiché iskry (prvé uvedenie, do konca decembra 2021). 
Obidva projekty sú pilotnými projektami sociálnej validity v rámci tvorby bábkových divadiel.
Záver divadelnej sezóny by sme chceli venovať opäť mladým ľuďom a dospelým a to uvedením pôvodnej hry Uršuly Kovalyk
peneLopa (pracovný názov, premiéra máj 2022). Titul v rámci projektu FlexiLa (femlaboratórium), je zameraný na obnovu
ženských tém a zobrazovanie ženských skúseností v tvorbe BDNR.

O projekte Divadlo MOFEM pre deti a FlexiLa pre dospelých budeme informovať.



8. septembra začíname pracovať na novej inscenácii
Šťastie je líška, pre deti od 4 rokov, podľa rovnomennej
predlohy od autorky Evelina Daciute a ilustrátorky
Aušra Kiudulaite. Ide o knihu, ktorá bola v r. 2019
zaradená medzi TOP 10 kníh pre deti 
v medzinárodnom rebríčku detských kníh. Autorka
získala veľa ocenení v domácom (litovskom, autorka
pochádza z Litvy) i v zahraničnom priestore. Veľmi
krehkým a vizuálne bohatým jazykom rozpráva príbeh 
o priateľstve súčasného malého chlapca a líšky.
Prostredníctvom tohto príbehu oslovuje deti 
i rodičov s nadčasovou témou - čo je to šťastie. 

Šťastie je líška

Šťastie sa dá vnímať
všetkými zmyslami... 

Režijne sa na inscenácii podieľa Veronika Trokšiarová,
absolventka bábkarskej réžie a dramaturgie na katedre bábkarskej
tvorby VŠMU v r. 2021, v dramaturgickej spolupráci s Ivetou
Škripkovou. Na výtvarnú spoluprácu si prizvala režisérka
spolužiačku, absolventku bábkarskej scénografie a technológie
VŠMU, Michaelu Zajačkovú, a na hudobobnú spoluprácu zase
Braňa Jobusa a Júliu Šimkovú. Z hereckého súboru sa 
na projekte budú podielať Matúš Hollý, Marianna Mackurová 
a Andrej Polakovič.

DETI
Hľadanie skutočného
šťastia v priateľstve

medzi chlapcom 
a líškou.

PREMIÉRA
17.10.2021



Šťastie je líška DETI
PREDSTAVUJEME NOVÝCH HOSTÍ 
A HOSTKY V INSCENAČNOM TÍME

Je slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry.
Hosťuje v rôznych projektoch ako napr. BOLO NÁS 11 aj s pánom Lasicom a inými
významnými slovenskými hudobníkmi v divadle L+S. Ďalej spolupracoval so skupinou
PARA na piesni DOMA DOBRE s HORKÝŽE SLÍŽE v piesňach Superstar CS, Nerob,
projekt NEUROPA s Michalom Kaščákom. Moderuje festival Pohoda, Trutnov a Beseda u
bigbítu a rôzne iné hudobné festivaly a akcie pre deti. Počas celého roku chodí na besedy o
knihách Jobusových po školách či knižniciach po celom Slovensku.

 
 

BRAŇO jobus 

VERONIKA TROKŠIAROVÁ

MICHAELA ZAJAČKOVÁ

JÚLIA ŠIMKOVÁ

Je absolventkou bábkarskej scénografie a technológie na VŠMU v Bratislave.
Scénograficky sa podieľala na divadelných inscenáciách Vlk na mesiaci a Návrat Ondreja
Baláža pre Divadlo Houže. Je spoluzakladateľkou Divadla Š.E.M., kde ako scénografka
pracovala na pouličnej estráde La Família, ktorá sa prezentovala na niekoľkých
slovenských festivaloch, a tiež pracovala na novej inscenácii tohto zoskupenia, Lesom.
Spolupracovala s Divadlom Colorato na projekte Bejby Bajbl Band a Bábkovým divadlom
Žilina na inscenácii Smelý Zajko. Okrem scénografie ilustrovala knihu od Jána
Uličianskeho, Max a Lea. Zajačková získala cenu časopisu Reflektor za najlepšiu
bábkarskú scénografiu sezóny 2018/2019 v inscenácii Andronicus.

Júlia Šimková zbierala svoje výtvarné skúsenosti v ateliéroch známych prešovských
výtvarníkov Jozefa Čandu, Stanislava, Šalka a Viktora Židíka. Po absolvovaní štúdia na 
Škole úžitkového výtvarníctva v odbore Konzervátorstvo/reštaurátorstvo presmerovala svoju
pozornosť na hudbu a štúdium saxofónu na ZUŠ Mikuláša Moyzesa, paralelne študovala aj
odbor Masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite v Prešove. Po ukončení štúdia sa ako
spoluorganizátorka, produkčná a PR manažérka podieľala na organizovaní desiatok festivalov
a koncertných podujatí pod hlavičkou občianskych združení Amity, Spectaculum,
koncertných agentúr Ore Pole, City Sounds a ďalších. V súčasnosti sa venuje hudobnej a
výtvarnej tvorbe, pripravuje svoju debutovú výstavu v Paríži.

Je absolventkou bábkarskej réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave, počas štúdia sa
predstavila inscenáciou Andronicus (2019), ktorá získala v roku 2019 päť ocenení časopisu
Reflektor, a inscenáciou Palculienka (2021), ktorú uviedlo ako hosťujúcu inscenáciu aj
Bratislavské bábkové divadlo. Absolvovala workshopy techniky vodenia a výroby bábky s
Janny Younge, členkou Handspring Puppet Theatre a Nevilom Tranterom, tiež workshop
Zdroje performera s Andrejom Kalinkom. Je spoluzakladateľkou Divadla Š.E.M., v ktorom
pracuje ako režisérka, dramaturgička, scénografka, performerka a venuje sa v ňom
javiskovým formám, pouličnej estráde a audiovizuálnej tvorbe. Jej študentský krátky
bábkový film PATIENT: be or not to be... (2020) získal na iránskom festivale The First
Interantional Online Student Puppet Festival tretie miesto. 

https://branojobus.sk/vrbovske-vetry/


Autor: István Tasnádi
Preklad: Michal Slovenský
Dramaturgická spolupráca: Iveta Škripková
Video animácia: Max Mravčak a. h.
Pohybová spolupráca: Renata Ptačinová a. h.
Scéna, audiovizuálna spolupráca: Ján Ptačin a. h.
Kostýmy: Simona Vachálková a. h.
Hudba: výber

Réžia: Soňa Ferancová a. h.

Účinkujú:
Matúš Hollý, Ľubica Pradidová, Terézia Šusteková a. h.

Zvuk, svetlo: Pavol Bukovina
Technická spolupráca: Daniel Chlumecký 
Javisková technika: pod vedením Daniela Chlumeckého
Výroba inscenácie: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Realizované s finančnou podporou BBSK 

MLADÍ ĽUDIA 
A DOSPELÍPREMIÉRUJEME

CYBER CYRANO

3. 9. 2021 o 19:00

Viac sme o Cyber Cyranovi písali tu: 

Nie si na internete? Ty neexistuješ. Hra Cyber Cyrano, inšpirovaná skutočným
príbehom, odvážne balansuje na hranici medzi divadlom a online chatom a ukazuje, aká
tenká hranica existuje medzi skutočnou a virtuálnou realitou.
Hra Cyber Cyrano vznikla v roku 2010 pre známe progresívne budapeštianske divadlo
pre mladých Kolibri Színház. Stretla sa s veľkým úspechom a hrá sa tam dodnes. 

V krásnom online svete, za dokonale spracovanými fotografiami, nie je vždy človek,
ktorého čakáte...

Šikana je tiež druh interakcie...

MRAZIVÝ PRÍBEH TÍNEDŽEROK A TÍNEDŽEROV 
O (NE) SKUTOČNEJ VIRTUÁLNEJ REALITE.

61. divadelnú sezónu v BDNR otvárame hneď dvomi premirérami, ktoré

počas lockdownov čakali na svoje uvedenie. Cyber Cyrano, hra od

renomovaného maďarského autora, Istvána Tasnádiho, sa prihovára

mladým ľuďom a dospelým po prvý krát v bábkovom divadle na

Slovensku.

TRAILER

RÉŽIA: SOŇA FERANCOVÁ a. h.

BULLETIN

https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zvesti-jun-2021.pdf
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zvesti-jun-2021.pdf
https://youtu.be/evN2eXpiA1M
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zvesti-jun-2021.pdf
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/08/bulletin-Cyber-Cyrano-1.pdf


O Divadle na konci sveta sa dočítate aj tu: 

MLADÍ ĽUDIA 
A DOSPELÍPREMIÉRUJEME

DIVADLO NA KONCI SVETA

14. 9. 2021 a 15. 9. 2021 o 19:00
Autori a autorky: Michal Havran (Rozprávka o
Ježiškovi, Nebojsa), Iveta Horváthová (Prológ,
Epilóg, Ruženka v izolácii, Mama koza a vlk), Jana
Juráňová (Pop- Oluška), Laco Kerata (Červená
Čiapočka), Juraj Šoko Tabaček (Svetovládny rytier)
Scéna: Pavol Andraško a. h.
Kostýmy, bábky: Eva Farkašová a. h.
Hudba: Juraj Haško a. h., Adam Šamaj a. h.
(Ruženka v izolácii), v inscenácii je použitá ária
Casta Diva Vincenza Belliniho z opery Norma v
interpretácii Márie Callas a úryvok zo songu
Shanie Twain Ka-ching
Videozáznam pripravili: Peter Komár, Marián Pecko

Vo videozáznamoch účinkujú: Kristína Bubelínyová,
Matúš Hollý, Jakub Horničák, Lukáš Kováč,
Tomáš Kováč, Martin Púpala 

Asistentka réžie: Anna Hajduková

Réžia: Marián Pecko

Účinkujú: Marianna Ďuranová, Ivana Kováčová,
Marianna Mackurová, Andrej Polakovič, Ľubica
Pradidová, Alena Sušilová, Dodo Šamaj, Mária
Šamajová, Terézia Šusteková a. h., 
Daniel Žulčák a. h.

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. 
Bábkové hypnotické antivírové mystérium. 
Pre dospelých.

Foto: Dodo Šamaj

Druhou premiérou bude autorská inscenácia Divadlo na konci sveta, ktorá je

jedinečná tým, že sa na nej podielali autorky a autori z rôznych profesijných oblastí 

a tiež tým, že vznikla z veľkej časti z toho, čo nám vzala a dala pandémia

koronavírusu. Site-specific, v priestoroch BDNR. 

RÉŽIA: MARIÁN PECKO

https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/04/Zvesti-april-1.pdf
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zvesti-jun-2021.pdf


„Títo ľudia už vďaku z mojich úst počuli mnohokrát, teraz k nej pripájame aj pozvánku, aby si prišli vychutnať silu
živého umenia. Predstavenia sme pripravili v spolupráci s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a
banskobystrickými Divadlom Štúdio tanca a Bábkovým divadlom na Rázcestí. Celkovo pôjde o dvanásť predstavení
pre viac ako 1200 ľudí,“ predseda BBSK Ján Lunter.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa rozhodlo v rámci projektu Kultúra ďakuje odohrať predstavenia Šepoty lesa, v piatok
24. septembra o 17:00 a Kocúr v čižmách, v nedeľu 26. septembra o 10:00 a 16:00. 

VENUJEME
POZORNOSŤ

Silu živého umenia, ako prejav vďaky za starostlivosť 
o našich najbližších počas pandémie, venuje
Banskobystrický samosprávny kraj viac 
ako 1200 zamestnancom a zamestnankyňám zariadení
sociálnych služieb, zdravotníkom a lekárom. Pripravených
je pre nich celkovo dvanásť predstavení v troch divadlách
zriaďovaných župou.

Divadelné predstavenia sa odohrajú za dodržania
sprísnených hygienických opatrení – s maximálnou
kapacitou sály 50 % a v režime OTP.

„Záleží nám na ochrane zdravia pozvaných divákov, ktorí
svoju prácu zasvätili pomoci tým najzraniteľnejším, preto
sme k tomuto kroku pristúpili. Zúčastniť sa môžu tí, ktorí
sú buď plne zaočkovaní, alebo sa preukážu negatívnym
výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením, že toto
ochorenie prekonali v posledných 180 dňoch. Deti do 12
rokov majú z týchto pravidiel výnimku. Týmto opatrením
chceme chrániť aj účinkujúcich, aby mohli hrať pre radosť
nás všetkých,“ hovorí vedúci oddelenia kultúry Úradu
BBSK Peter Černek.

KULTÚRA ĎAKUJE

Foto: BBSK



potvrdením o plnom zaočkovaní;
negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme nie starším ako 

potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12. augusta  prijalo nový kultúrny semafor. Kultúra by sa už nemala
zatvárať. Podľa nových pravidiel brány kultúrnych podujatí budú môcť zostať otvorené počas všetkých stupňov
COVID automatu. Organizátori budú mať voľné ruky a sami sa môžu rozhodnúť, v akej podobe budú podujatie
organizovať. Kultúrny semafor rovnako ako COVID automat sa riadi podľa rozdelenia na plne zaočkovaných,
skupinu OTP (očkovaní, testovaní, prekonali ochorenie COVID-19) alebo základ (bez ohľadu na ich prípadné
očkovanie, prekonanie choroby či testovanie).

Záleží nám na zdraví našich návštevníčok a navštevníkov a tiež na zdraví personálu BDNR, preto budeme
hrať v režime OTP.

Na predstavenia bude umožnený vstup iba návštevníkom, ktorí sa preukážu: 

       72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade    
       antigénového testu;

Naďalej platí, že návštevníci a návštevníčky Bábkového divadla na Rázcestí sa môžu pohybovať 
v jeho priestoroch iba s prekrytím horných dýchacích ciest. 
  
Režim sa vzhľadom na situáciu môže zmeniť.

Vaša a naša bezpečnosť je u nás na prvom
mieste, aj preto sme v BDNR takmer
všetky a všetci zaočkované, zaočkovaní. 

VENUJEME
POZORNOSŤ

NOVÝ KULTÚRNY SEMAFOR

Aj vďaka očkovaniu sa môžeme v septembri zúčastniť
celosvetového festivalu bábkového divadla 
v Charleville-Mézières.

CESTUJEME NA FESTIVAL 
Festival sa koná od 17. septembra 2021 do 26. septembra 2021 
a venuje sa všetkým formám bábkového divadla, od tradičných 
až po súčasné. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia 
sa prehliadky na pár dní zúčastní riaditeľka BDNR, Iveta Škripková 
a umelecký šéf BDNR, Marián Pecko.  



21.9.2021, 19.00h - CYBER CYRANO

19.9.2021, 16.00h - STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK
Divadelná chalupka, Brezno

Divadlo pre deti, východiská, podoby, perspektívy.

POZÝVAME

BDNR PUTUJE 

PROGRAM
3.9.2021, 19.00h - PREMIÉRA CYBER CYRANO

14.9. 2021, 19.00h - PREMIÉRA
DIVADLO NA KONCI SVETA

15.9. 2021, 19.00h - PREMIÉRA
DIVADLO NA KONCI SVETA 5.9.2021, 11.00h - ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY

Víkend židovskej kultúry, DK Lúky, Bratislava 

5.9.2021, 15.00h - ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY
Víkend židovskej kultúry, DK Zrkadlový háj, Bratislava 

7.9.2021, 9.30h - TAJOMNÝ MAJÁK
Festival Dotyky a spojenia,Martin 

17.9.2021, 11.00h - KOCÚR V ČIŽMÁCH
Veľká sála, Brezno

TEŠÍME SA NA VÁS

TEŠÍME SA NA VÁS

ZO ŽIVOTA DIVADLA

2. septembra nastúpilo do prvých tried skoro 
700.000 detí na Slovensku. Do ZŠ SSV v Banskej
Bystrici pribudnú dve prvácke triedy. Pri otvorení 
sme nechýbali. Prispeli sme svojím kusom 
Dve rozprávky na brušku a herečky Mária Šamajová 
a Marianna Mackurová pasovali prvákov a prváčky 
s čarovným klobúkom, aby sa so všetkým, čo ich
čaká dobre popasovali. 
Želáme našim prváčikom a prváčkam, zlomte väz!

Nečakane, ale opäť otvárame školský rok na ZŠSV!

3. ročník konferencie s témou
Liečivé účinky divadla sa konal 
v termíne 30.- 31. 8. vo Viole 
v Prešove pod taktovkou 
Táni Pirníkovej a Soni Parilákovej.
V rámci danej témy vystúpilo 
11 prednášajúcich, ktorí a ktoré 
sa venujú rôznym formám terapie
prostredníctvom divadla, alebo
komunitnému divadlu. Program
konferencie TU. Na konferencii 
sa zúčastnila Iveta Škripková 
s príspevkom Divadlo MOFEM
(divadlomobilitiy&flexibility&emo
cionality), v ktorom sumarizovala
projekty divadla pre intelektuálne 
a zdravotne znevýhodnené
skupiny od r. 1994 a súčasne
reflektovala možnosti divadla 
v bežnej prevádzke zaoberať sa
týmito otázkami a prekročiť rutinu
komunikačnej stratégie divadiel
pre deti.

https://bdnr.sk/repertoar/cyber-cyrano/
https://bdnr.sk/repertoar/statocny-cinovy-vojacik/
https://bdnr.sk/
https://bdnr.sk/repertoar/cyber-cyrano/
https://bdnr.sk/repertoar/cyber-cyrano/
https://bdnr.sk/repertoar/cyber-cyrano/
https://bdnr.sk/repertoar/divadlo-na-konci-sveta/
https://bdnr.sk/repertoar/divadlo-na-konci-sveta/
https://bdnr.sk/repertoar/zidovske-rozpravky/
https://bdnr.sk/repertoar/zidovske-rozpravky/
https://bdnr.sk/repertoar/tajomny-majak/
https://bdnr.sk/repertoar/kocur-v-cizmach/
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/09/Presov-program.jpg


ĽUBICA 
PRADIDOVÁ

DANIEL ŽULČÁK

TERÉZIA ŠUSTEKOVÁ

Je hosťujúcou herečkou BDNR. 
Študuje na Fakulte dramatických 
umení AU v Banskej Bystrici 
v magisterskom štúdiu. 

MARIANNA
ĎURANOVÁ

HOSTIA 
A HOSTKY

VERONIKA 
TROKŠIAROVÁ

PREDSTAVUJEMEZačiatok sezóny
priniesol do umeleckého

súboru BDNR niekoľko
nových tvárí.

DRAMATURGIČKA

HEREČKA HEREČKA
Je novou členkou umeleckého súboru
BDNR od 1.7.2021. Študovala na
Konzervatóriu 
J. L. Bellu v Banskej Bystrici 
a v súčasnosti je študentkou Akadémie
umení v Banskej Bystrici. Pravidelne sa
zúčastňuje divadelných 
a pohybových workshopov, v r. 2013 
a 2014 spolupracovala na projektoch
BDNR Divadelné safari 
a Začnite s vysťahovaním!
Spolupracovala s Divadlom Pôtoň,
divadlom CONTINUO, účinkuje 
v div. predstaveniach AU 
a v DJGT Zvolen. 
V r. 2020 sa predstavila s monodrámou
F(a)irma zvierat. 

HOSŤUJÚCI HEREC

HOSŤUJÚCA HEREČKA 

Je moderátorkou BBFM rádia, účinkuje v reklamách. Herecké
skúsenosti nadobudla aj v Dobšinského rozprávkovom svete
Habakuky. 
Spolupracovala s TV Markíza.

Je hosťujúcim hercom BDNR. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach a na VŠMU v Bratislave. Od r. 2013 je členom umeleckého súboru Slovenského
komorného divadla v Martine. Účinkuje v mnohých slovenských divadlách - v Slovenskom národnom divadle, v Divadle Aréna, v Divadle P. O. Hviezdoslava
a inde. V Bábkovom divadle na Rázcestí sa prezentoval v hosťujúcom predstavení SND Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. Objavuje sa 
aj v televízii. Má za sebou angažovanie v seriáloch Vlci, Divoké kone, Horúca krv. V roku 2019 sa predstavil vo filme Čarovný kamienok v postave Hrabe
Henricha i vo filme Cesta do nemožna. Okrem herectva sa venuje aj hudbe. Pôsobí ako klavirista a vokalista v kapele Orchester Jeana Valjeana, ktorá vznikla
v roku 2006 ako herecká kapela.

Je novou členkou umeleckého súboru
BDNR od 2.9.2021. Marianna pôsobí 
pod umeleckým menom
 Vrana Marianna. 
Vyštudovala Konzervatórium v
Bratislave a venuje sa fyzickému
divadlu, súčasnému tancu, vzdušnej
akrobacii, novému cirkusu a spevu. 
V roku 2020, počas Noci Divadiel,
premiérovala svoje monodramatické
dielo Bordelka, ktoré je inšpirované
pohybovým divadlom a text vychádza 
z knihy Bordeline od slovenskej
autorky I. Gibovej. V súčasnosti
pracuje na svojom debutovom
speváckom albume.

Je členkou umeleckého súboru BDNR
od 6.7. 2021. Viď. Šťastie je líška.
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SPOMÍNAME NA LETO

Od 13 júla do 8. augusta 2021 sa celé naše divadlo premenilo na štyri krajiny, ktoré

ponúkali putovanie svetom bábok, rozprávok, hádaniek, tvorivé ateliéry a tiež dialóg o

divadle, bábkach a fantázii. Naše štyri krajiny  – Krajinu lesných bytostí, Gulliverovo,

Andersenovo a Krajinu maňušiek a manekýnov – navštívilo 

903 malých a veľkých pútnikov a pútničiek a 38 čestných hostí a hostiek. Každá

krajina bola osobitá, vytvorená z iných artefaktov a hier, v každej z nich sprevádzala iná

herecká dvojica a pre každú krajinu bol pripravený iný režijný koncept. Krajinu lesných

bytostí uvádzali Matúš Hollý a Jozef Šamaj, koncept Iveta Š. Gulliverovom prevádzali

Marianna Mackurová a Eva Dočolomanská, koncept Marián Pecko. Andersonovo

odkrývali Alena Sušilová a Andrej Polakovič, koncept Veronika Trokšiarová a Krajinu

maňušiek a marionet objavovali Mária Šamajová a Ivana Kováčová, koncept Iveta Š.

Okrem rodinných návštev, sme privítali aj 11 organizovaných skupín, niektoré z nich

nás dokonca navštívi viackrát. Najďalej k nám zavítali z Partizánskeho, Novej Bane, či z

Banskej Štiavnice.  Na príprave leta sa podieľalo celé BDNR, všetky úseky divadla.



Želáme vám príjemnú a zdravú novú divadelnú
sezónu, plnú zážitkov a nových inšpirácií. 
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Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
048/412 56 23, 0907 807 999
www.bdnr.sk
bndr@bdnr.sk
Rezervácia vstupeniek: vstupenky@bdnr.sk, +421 48 41 25 513

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.
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