Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Mesto Brezno – Divadelný súbor J. Chalupku – M-klub

13. ročník inšpiratívneho festivalu

DIVADELNÁ CHALUPKA
s medzinárodnou účasťou
Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

20. - 22. septembra 2017

Stredoslovenské osvetové stredisko so svojimi dlhoročnými partnermi – Mesto Brezno,
Divadelný súbor J. Chalupku, Technickými službami a M-Klubom - pripravilo na septembrové dni
opäť, už trinásty ročník známeho inšpiratívneho festivalu DIVADELNÁ CHALUPKA s
medzinárodnou účasťou. Záštitu nad týmto podujatím prevzal Prezident Slovenskej republiky, pán
Andrej Kiska.
Vo festivalových programoch sa znova objavia inscenácie detských divadiel, divadiel
mladých, neprofesionálnych divadiel, slovenských profesionálnych divadiel, divadiel pre detského
diváka a zahraničný hosť. Programy sa budú konať tradične, ale už v zrenovovanej sále MsDK, v
synagóge a pribudli aj programy pre účastníkov v novootvorenom a zrekonštruovanom M-klube.
Na námestí a jeho okolí sa budú konať divadelné happeningy s workswhopmi žonglovania,
chodúlového divadla a výroby jednoduchých divadelných masiek. Už od začiatku festivalu sú
samozrejmosťou aj predstavenia v okolitých obciach.
Najmenší diváci si budú môcť vychutnať rozprávku HUNCÚT GAŠPAR Divadielka
Concordia z Banskej Štiavnice, ktoré príde za nimi priamo do škôl a škôlok. Mladší žiaci sa
potešia hudobnou rozprávkou FÓNKA A TÓNKA Z GRAMOFÓNIE v podaní členov DIVADLA
POD BALKÓNOM z Banskej Bystrice.
Rovestníkov v Závadke, Polomke a Čiernom Balogu zabavia svojim dvojpredstavením žiaci
Dramatického krúžku pri ZŠ Š. Senčeka zo Starého Tekova, ktorí zahrajú kanadskú, indiánsku
rozprávku PES JEANA LABADIEHO a slovenskú „klasiku“ DREVENÁ KRAVA. S vážnejšími
témami prichádzajú deti z DDS Hugo z Banskej Bystrice v spojení s členmi DDS Modré Traky z

Vrábel. Oba súbory zinscenscenovali hry na motívy literárnych diel. Bystričania sa v inscenácii
JOLANA A JONATHAN inšpirovali knihou R. Bacha „Čajka Jonathan Livingstone“. Modré traky
si zobrali inšpiráciu v knihe W. Goldinga „Boh múch“ a s inscenáciou OSTROV zvíťazili na
celoštátnej prehliadke detského divadla v Šali a úspešne sa s ňou predstavili aj na vrcholnom
podujatí slovenského neprofesionálneho divadla Scénická žatva.
Mladé divadlo na „chalupke“ nikdy nemôže chýbať. Aj v tomto 13. ročníku bude mať
svojich dvoch zástupcov. Divadlo Apostrop z Liptovského Mikuláša vzniklo pred dvoma rokmi a
už druhýkrát prišlo s výraznými inscenáciami. Na festivale sa predstavia hrou poľského autora P.
Wojcieszka MADE IN POLAND, ktorá má čo povedať aj slovenskému divákovi. Divalo mladých
Vaša Banda zo Žiliny je už aj breznianskemu divákovi známa. V tohoročnom programe sa
predstavia inscenáciou VLAK DO NEBA. Táto hra vznikla na motívy poviedok R. Dahla a J.
Lenča.
Ako by to bolo, keby na festivale DIVADELNÁ CHALUPKA neukázali svoje umenie
členovia domáceho divadelného súboru J. Chalupku. V tejto sezóne sa predstavia inscenáciou,
opäť v réžii Ľuba Majeru, srbského autora D. Kovačeviča SPÁLENÁ VEČERA.
Pozvanie prijali aj profesionálne divadlá. Mestské divadlo zo Žiliny sa so svojou tvorbou
rado vracia aj na náš festival. Tentokrát pobavia divákov situačnou komédiou nemeckého autora D.
Gieselmanna HOLUBY v réžii Ľ. Vajdičku. Po prvýkrát bude môcť brezniansky divák vzhliadnuť
predstavenie Nového divadla z Nitry. Na záver festivalu zahrajú večne aktuálnu tému, ktorá tiež
vznikla na základe literárneho diela. ANNA FRANKOVÁ v podaní nitrančanov bude dôstojnou
bodkou za festivalom.
Špeciálnym hosťom festivalu bude zahraničný hosť TEART AGRAFKA z mesta Chelmno
a jeho protagonistka a výrazná herecká osobnosť IGA JAMBOR – SKUPNIEWICZ. Predstaví sa
nám autorskou hrou s výsostne ženskou tématikou MAMUSIU, CO TO ZA PTASZEK?.
Celý festival bude doplnený aj happeningovými sprievodmi mestom a pouličnými
workshpmi klauniád, žonglovania, chodúľového divadla a výroby jednoduchých masiek. Lídrami
tohto divadelného šantenia na breznianskom námestí budú Maťo Struhár a KOMi clown (Roman
Vaňo).
Už dnes sa všetci tešíme na okamžik, keď sa otvoria brány tohoročného inšpiratívneho
festivalu DIVADELNÁ CHALUPKA s medzinárodou účasťou. V rámci festivalu budeme mať aj tú
česť, že slávnostne prestrihneme za účasti primátora Mesta Brezna pána Tomáša Ábela pásku do
čerstvo zrekonštuovaných priestorov sály Mestského klutúrneho domu a M-Klubu.
Naše motto je: NEČAKAJ KÝM SVET PRÍDE ZA TEBOU. VYDAJ SA ZA NÍM SÁM!

