
 

Sídlo:  v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68 , Spišská Nová Ves 

Divadelné predstavenia na 1. polrok 2016 

Hráme vždy druhú nede ľu v mesiaci o 16:00 hod.  

Anima čný  program: o 17:00 hod. /vstup: platná vstupenka z predstavenia/ 

Vstupné: 2€  

rezervácia vstupeniek:  facebook: Bábkové divadlo s pod Spišského hradu   

viac info: www.babkovedivadlosnv.eu   

súťaž: získaj karti čku/ zbieraj nálepky za každé div. Predstavenie/ čaká ťa 
odmena/ vyhodnotenie sú ťaže na lampiónovej slávnosti 12.6.2016 

 

Január: 
10.1.2016 
Divadelné predstavenie:  Ján Mil čák: Zuzanka a pán Odilo 
príbeh dievčatka, na ktoré rodičia nemajú čas a vďaka škriatkovi z mobilu sa dostáva 
do sveta plného fantázie, pretože dospelí sú takí: nemám čas, ponáhľam sa, vydrž, 
počkaj, možno raz, všetko rýchlo v zhone, nikto nemá čas  
 
Anima čný program:  novoro čná slávnos ť 
Urobme si divadelný kalendár 
 
 
Február:  
14.2. 2016 
Divadelné predstavenie: Dra čie pyta čky 
Tvorivá dramatika, v ktorej sa deti naučia, ako netolerovať násilie a vzoprieť sa 
spoločne bitkárovi/-ke. Poďme sa učiť prekonať strach, prekonať samého/samú 
seba, postaviť sa proti tomu/tej, kto ubližuje. Interaktívne bábkové predstavenie, v 
ktorom si aj malý/-á bitkár/-ka zapamätá, že UDRIEŤ znamená BOLÍ. 
 



Anima čný program: Valentínska slávnos ť 
Valentínka pre moju rodinu (prineste si foto svojej rodiny) 
 
 
Marec: 
13.3.2016 
Divadelné predstavenie: O ka čičke 

Čierňava Húľava zoberie mamičke kačičke kačiatka, aby jej zbierali po oblohe čierne 
mračná. Je ochotná vrátiť ich, iba ak mamička kačička nájde stratené ročné obdobia. 
Pomôžeš jej aj ty? 

Anima čný program:  Mláďatká na nádvorí - Obzri si nás zblízka 
 
 
Apríl:  
10.4. 2016 
Divadelné predstavenie: Rozprávkový bicykel 

Zuza Kladivková na rozprávkovom bicykli putuje svetom. Rozpráva deťom príbeh o 
tom, čo zažila v krajine Dopravných pravidiel, ako stretla uja Sema - policajta, Fora a 
Forku - svetielka zo semaforov... Tí ju učia, čo sa na ceste má a nemá.  

Anima čný program: Preteky na kolesách 

Môžeš si priniesť vlastné odrážadlo, ale máme pre teba a tvojich kamarátov aj 
všelijaké bicykle... (nádvorie Domu MS) 

 

Máj: 
8.5.2016  
Divadelné predstavenie: Gi ňolove starosti  

Veselo a s ľahkosťou o slobode v nás...  Malí... veľkí... najväčší... Pridajte sa k 
jarmočnému divadlu bábkara Jeana a principálky Belly! Tu sa dozviete, čo vidieť ani 
nechcete... ako to všetko chodí vo svete, prečo chudák u nás nevíťazí... len moc... 
súd a kopa peňazí... 

Anima čný program: Detské práva – h ľadáme v parku stratené indície /nádvorie 
Domu MS / 

 
 
 
 
 
 



Jún:  
12.6. 2016 
Divadelné predstavenie: Pod krídlami lelka  
Dávny príbeh vtáčika, ktorý svojho chána učí milovať rozumom a rozmýšľať srdcom... 
 
Anima čný program: Lampiónová slávnos ť na nádvorí 
Vyhodnotenie sú ťaže 
 
 


