
 
 
Po úspešných troch ročníkoch 
hudobných večerov a mínus prvého 
ročníka náHRADNÉHO HUDOBNO-
DIVADELNÉHO FESTIVALU, sme sa 
rozhodli nadviazať na naše 
predchádzajúce snaženie a pripravili 
sme jubilejný nultý ročník festivalu 
divadla a hudby na Trenčianskom 
hrade.  
 
Aj tento rok bude festival rozložený 
do dvoch dní a bude sa konať na 
nádvorí pri Studni lásky. (V prípade 
zlého počasia sa presunieme do 
Barborinho paláca.)  
 
Novinkou tohtoročného festivalu 
bude možnosť zúčastniť sa prehliadky 
Trenčianskeho hradu bez toho, aby 
návštevníci platili ďalšie poplatky.  
 
Cenník vstupného a podrobnejšie 
informácie o programe sa nachádzajú 
nižšie v tomto informačnom letáku. 
 
Prajeme príjemne strávené chvíle na 
Trenčianskom hrade. 

INFORMAČNÝ LETÁK  

 

CENNÍK 
náHRADNÉHO 

FESTIVALU 

DOSPELÝ 
ZĽAVENÝ 

(DETI 6 AŽ 18 r. A 
DÔCHODCOVIA) 

MALÝ RODINNÝ 
(2 DOSPELÍ + 1 DIEŤA 

NAD 6 r.) 

VEĽKÝ RODINNÝ 
(2 DOSPELÍ + 2 A VIAC 

DETÍ NAD 6 r.) 

DENNÝ (SOBOTA) 6€ 4€ 12€ 16€ 
DENNÝ (NEDEĽA) 6€ 4€ 12€ 16€ 

DETSKÉ PREDSTAVENIA - 2€ - - 
PERMANENTKA (SO-NE) 10€ - - - 

 

- DETI DO 6 ROKOV MAJÚ VSTUP ZDARMA  
 

- V CENE VSTUPNÉHO NA náHRADNÝ FESTIVAL JE AJ PREHLIADKA HRADU 



Interaktívne predstavenie s pesničkami pre deti. 
 
Scenár a réžia: Igor Kasala 
Hrajú: Maximilián Kormaňák, Zuzana Hajsterová  
 
Cestovali ste už niekedy vlakom a pritom ste sa vôbec 
neponáhľali. Lebo slon, had, bábätko a koza z našej 
rozprávky áno. Cestujte aj vy s nami do mesta 
Rozprávkova na súťaž vo vláčikových vynálezoch a my 
Vám môžeme sľúbiť, že s nami zažijete rôzne 
dobrodružstvá. 

 

MiMo je mimožánrové hudobné zoskupenie, ktoré vzniklo 
v Divadle Normálka. Hrá autorské piesne zo svojich 
predstavení, ale aj mimo.  
Počet členov je variabilný. Na minuloročnom 
náHRADNOM festivale ich bolo sedem. Dočasne sa tak 
premenovali na MiMoPeLaRuLuMi (podľa mien 
účinkujúcich). Vystupujú pravidelne, raz za rok, práve na 
tomto hudobno-divadelnom festivale. Tento rok ich počet 
nie je dopredu známy, preto sa pripravujú pod pracovným 
názvom – MiMoRytMu.  
 

Skupina sa začala formovať v roku 1996 v Trenčíne. 
V roku 2001 sa po rôznych zmenách ustálil názov Pulls. Po 
viacerých demách sa skupina rozhodla nahrať svoj prvý 
album, ktorý mapuje jej vlastnú produkciu za uplynulých 
niekoľko rokov. Album obsahuje 11 autorských piesni a 
nesie názov “V mozaikách“. Hudobne sa kapela pohybuje 
niekde na pomedzi popu a rocku, s občasným výskytom 
jazzových a funky prvkov. Taktiež kladie veľký dôraz na 
texty a ich kooperáciu s hudbou.  

SOBOTA 29.5.2010 náHRADNÝ FESTIVAL - PROGRAM 

Trpká komédia na motívy hry Donalda Churchilla 
Réžia: Edo Šebian 
Hrajú: Jane-Ria Meszárošová, Mike-Petr Meszároš 
 
Dej príbehu sa odohráva v malom jednoizbovom bytíku v 
londýnskej štvrti Soho. V ňom sa zhodou okolností ocitá 
Jane a práve tu ju jedno tuctové sobotné ráno objaví 
majiteľ bytu Mike. Tak sa rozohráva príbeh trpkej 
konverzačnej komédie. 



 Martin Geišberg a UMK (že vraj Umenie Milovať Krásu). 
Toto sa o nich hovorí: 
 
Nápadité a pestré melódie, spevácky podané s ľahkosťou 
a prirodzene, skôr potichu, ale zreteľne, vyššie položeným 
hlasom, dynamika, v ktorej sa berie ohľad na každého 
člena kapely, aby každý tón zaznel tak, ako treba. Majú 
jednoducho fajn výbavu - talent, pohyb, vtip, inteligenciu, 
zvládnuté nástroje, pekné texty. 

SOBOTA 29.5.2010 náHRADNÝ FESTIVAL - PROGRAM 

Napísali a hrajú: Jakub Nvota a Kamil Žiška 
V spolupráci so spoločnosťou JW producentská vznikol 
nový kabaret N+Ž na tému humoru na Slovensku v 
minulom storočí. Dvojica prechádza vo svojich dialógoch a 
pesničkách jednotlivými desaťročiami od čias CK 
monarchie, cez vznik samostatného štátu, vojnové roky, 
48 rok, 68 rok, nežnú revolúciu, samostatnosť Slovenska 
až do súčasnosti. Nemilosrdne komentuje a glosuje 
povahu nás samých, dejinné udalosti a paradoxy.  

Spestrenie programu v sobotu aj v nedeľu 



 

scenár a réžia: Igor Kasala 
hrajú: Maximilián Kormaňák, Zuzana Hajsterová  
 
Didaktické predstavenie, v ktorom predmety ožívajú, 
stáva sa z nich niečo netradičné, čo učí deti k čistote 
a hygiene. Maxo a Zuza chcú svoje staré haraburdy predať 
na jarmoku, aby si mohli kúpiť nový bicykel a nakoniec 
zistia, že tie haraburdy sú pre nich najvzácnejšími 
hračkami, pretože cez ne objavia divadlo.  
 

NEDEĽA 30.5.2010 náHRADNÝ FESTIVAL - PROGRAM 

Sentimento quartet vzniklo na pôde konzervatória 
J.L.Bellu v Banskej Bystrici v roku 2008. Špecializuje sa na 
hru francúzskeho chansonu presláveného najmä 
speváčkou Edith Piaf.  Jedna sa o čisto inštrumentálne 
prevedenie. Keďže členovia kapely sa venujú vo svojom 
živote rôznym hudobným žánrom, aj chansony dostavajú 
rôznorodú a tým pádom stále pútavú podobu. Členmi 
kapely sú: Andrej Turčín - husle, František Kubiš - 
akordeón, Branislav Bielik  - violončelo, Jakub Tokoly - 
klavír.  

 

Prvé 3D divadlo na Slovensku je tu.  
Technický pokrok napreduje závratnou rýchlosťou. 
Ľudia sa sťahujú z hôr do miest, aby objavili nový 
fenomén dnešnej doby - Obchodno-zábavné centrá. 
V nich sa utvárajú nové komunity, nové tradície, 
priateľstvá, či lásky. Príbeh bezdomovkyne Zdenky 
z Maksu, ktorá v tomto prostredí našla svoje útočisko 
prichádza na divadelné javisko vo formáte 3D vďaka 
prevratnej technológii v oblasti teatrológie.  
 

Skupina Mango Molas vznikla v roku 1998 ako 
zoskupenie štyroch perkusionistov, hľadajúcich 
inšpiráciu najmä v rytmoch západnej Afriky. 
Postupným spoznávaním nových hudobných 
foriem, štýlov sa menil aj zvuk Mango Molas. 
V súčasnosti možno produkciu skupiny definovať 
ako hudbu vychádzajúcu z afro-kubánskej tradície 
obohatenú vplyvmi západnej Afriky, Arábie, či 
slovenskej ľudovej melodiky.  

 



 

NEDEĽA 30.5.2010 náHRADNÝ FESTIVAL - PROGRAM 

Producent a réžia: Peter Serge Butko 
Hrajú: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge 
Butko a Martin Kotecký 
Ešte nikdy nehraná salónna komédia Oscara Wildea a 
Robbieho Rossa o troch zhýralých lordoch, ktorí 
medzi sebou hrajú tajnú hru. Rozdeľujú si dámy a za 
sexuálne úspechy či neúspechy si nadeľujú červené a 
čierne body. Až jedného dňa sa im situácia celkom 
vymkne z rúk... Hrá sa v slovenčine, hoci hrajú českí 
herci.  

Celým programom Vás budú sprevádzať členovia Divadla NORMÁLKA 


