
DIVADLO KONTRA    JÚN 2017
Zimná 68, Dom Matice slovenskej, Spišská Nová Ves

2. a 3. jún • 1800 Dni humoru na Spiši
16. a 17. jún • 1930 
Ron Hutchinson

MESIAC A MAGNÓLIE
Komédia o zákulisí vzniku „Odviate vetrom“, jedného z najslávnejších filmov 
všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? 
Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu 
vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu… Výborné obsadenie, 
duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava!

Vstupné: 6 / 8 €

7. a 14. jún • 1930

Stephen Mallatratt – Susan Hill

ŽENA V ČIERNOM
Hit z West Endu, hraný v Londýne denne 27 rokov! Brilantný viktoriánsky thriller 
s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa bude dať krájať. Anglický vidiek, tajomné 
močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom by ste nechceli nocovať… Extrémne 
napínavý, tajomný a znepokojivý príbeh Vás doslova priklincuje k sedadlám a ostane 
Vám ešte dlho ostane v pamäti.  Vstupné: 7 €

8. jún • 1930

William Shakespeare

HAMLET
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní. Hra hier. 
O každom a pre každého z nás. Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných 
svetových festivaloch. Neopakovateľný umelecký zážitok!

Vstupné: 7 / 4 / 3 €

20. jún • 1930

Mark O’Rowe

HOWIE A ROOKIE
Tarantino v zrážke s Homérom. Temné zákutia Dublinu. Nasvrabený matrac. 
Dve mŕtve bojové exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, 
Londýna a New Yorku!  Vstupné: 7 €

23. jún • 1930

William Shakespeare

MACBETH
Po medzinárodnom úspechu Hamleta je to ďalšie veľké dielo tohto génia zo 
Stratfordu. Reinterpretácia jednej z najtemnejších, najkrvavejších a najnapínavejších 
tragédií Williama Shakespeara. Strhujúca divadelná hra a realizácia. 
Pozývame na Macbetha, akého ste ešte nevideli…  Vstupné: 6 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest. Je potrebné rezervovať si miesto vopred: 0907 908 986


