
Zriaďovateľom Divadla Andreja Bagara 
je Nitriansky samosprávny kraj.

zľavy: Študentský klub SLSP, a.s.

hlavný partner na rok 2015

Hlavný partner muzikálu 
Tisícročná včela a inscenácie 
Skrotenie zlej ženy

Hlavný partner muzikálu 
Tisícročná včela a  inscenácie 
Z rúčky do rúčky

• Jordi Galcerán ŠTYRIA V RINGU súčasná španiel-
ska komédia s prvkami psychothrilleru; réžia: Michal 
Spišák; vstupné: 9,– €

• Michael Cooney Z RÚČKY DO RÚČKY iskrivá ko-
média o  jednom malom podvodníkovi; réžia: Stano 
Slovák; vstupné: 15,– €

• Arnold Wesker BÚRlIVá jAR dojímavý a  vtipný 
príbeh zo sveta divadelných šatní; v hlavných úlohách: 
Gabriela Dolná a Juraj Hrčka; vstupné: 9 €

• Ewald Palmetshofer HAMlET jE MŔTVY | FAUST 
jE HlADNÝ  špecifický svet plný obrazov a množ-
stva tém od ekológie a globalizácie, až po problémy 
súčasnej rodiny a ich vzájomných vzťahov; réžia: Sve-
tozár Sprušanský | Braňo Holiček; vstupné: 8 €; 3 h

• Agota Kristof - Daniel Majling VEĽKÝ ZOŠIT príbeh 
o malom semienku ľudskosti, ktoré dokáže v každom 
človeku prežiť aj v najtvrdšej dobe; réžia: Ján Luterán; 
vstupné: 9 €; 1h55’

• Joanna Murray-Smith DRUH:ŽENA komédia 
zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes ženy (ale 
a aj muži) túžia; réžia: Adriana Totiková; vstupné: 11 €; 
1h40’

• Edmond Rostand CYRANO Z BERGERACU heroic-
ká komédia o láske, ktorá trvá až za hrob; réžia: Lukáš 
Brutovský; vstupné : 11 €; 3h

• Roland Schimmelpfennig ZlATÝ DRAK divadelné 
príbehy z čínsko - vietnamsko - thajského fast foodu; 
réžia: Svetozár Sprušanský; vstupné: 7 €; 1h40’

• Ondřej Sekora-Jakub Nvota FERDO MRAVEC 
slávna rozprávka pre najmenších; réžia: Jakub Nvota; 
vstupné: 4 a 6 €; 1h20’

• Arthur Wing Pinero SUDCOVE STAROSTI kla-
sická dobová výpravná komédia s pesničkami; réžia: 
Svetozár Sprušanský; vstupné: 12 €; 3h10’

• Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl – Kamil 
Peteraj TISÍCROČNá VČElA pôvodný slovenský 
muzikál podľa rovnomenného románu Petra Jaroša; 
réžia: Martin Kákoš; vstupné: 15 €; 3h

• Louis-Benoît Picard, Friedrich Schiller PARAZIT 
alebo umenie ako preraziť v kalných vodách súčasnej 
politiky, komediálna klasika; réžia: Lukáš Brutovský; 
vstupné : 9 €; 2h

• Andrzej Saramonowicz TESTOSTERÓN komédia 
o tom, čo si muži myslia o ženách; pánska jazda na ne-
zvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle zmizla nevesta; 
réžia: Peter Mankovecký; vstupné: 15 €; 3 h

• Ján Luterán a kol. BOlA RAZ jEDNA TRIEDA di-
vadelný výlet do čias školských lavíc; réžia: Ján Luterán; 
vstupné: 8 €; 1h 20’
INSCENáCIA OBSAHUjE ExPRESÍVNE VÝRAZY
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druH: Žena Po skončení predstavenia diskusia s tvorcami inscenácie

Tradičné podujatie s bohatým programom venované Centru Slniečko n.o. 
pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa dvonča

očami Henriety rojkovej
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www.dab.sk

november 15

VS – veľká sála, Š – štúdio, K – kaviareň DAB Zmena programu vyhradená!Predaj vstupeniek v pokladnici DAB v pondelok až piatok od 8.30 do 18.30 hod., tel. číslo: 037 6524872. 
Vstupenky si môžete rezervovať aj formou objednávky do 15.00 hod. na obchodnom oddelení na tel. čísle: 037 772 1580 alebo 037 6524 875. A,B – typ predplatného, OP – organizované predstavenie, V – vypredané
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Klenovec TATRA TIMBER Logistik, a.s. 
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Hriňová 

NITRA

naša jubilantka

daniela kuFFelová

V  polovici novembra si pripomíname krásne 
okrúhle životné jubileum našej milej hereckej 
kolegyne Daniely KUFFELOVEJ. S  úprimným 
želaním všetkého najlepšieho sa k jej hereckým 
kolegom pripája celá veľká rodina jej divákov, 
priaznivcov a  obdivovateľov. Všetci spoločne 
jej želáme veľa pevného zdravia pre ňu a  pre 
jej blízkych, veľa osobného šťastia, pracovných 
úspechov a vnútornej pohody, pokoja a harmó-
nie. Veľa energie do ďalších rokov jej bohatého 
života!

Daniela Kuffelová patrí medzi najvýraznejšie 
a najuniverzálnejšie divadelné osobnosti herec-
kého súboru Divadla Andreja Bagara v  Nitre. 
Po skončení Hudobno-dramatického odboru 
Štátneho konzervatória v Brne roku 1985 sa jej 
prvým profesionálnym divadelným pôsobiskom 
stalo Divadlo Slovenského národného povstania 
v Martine. Na jeho pôde vytvorila hneď výrazné 
a  charakterovo prekreslené postavy: Zina Ko-
ťajevová (Zinuľa) či Adina (Dotyky a  spojenia). 
Od roku 1988 sa stala členkou Divadla Andreja 
Bagara v  Nitre. Je neprehliadnuteľnou hereč-
kou dramatického aj komediálneho repertoáru. 
Má jasný názor na divadelnú postavu, dokáže 
ju rysovať s  intelektuálne presným ťahom, ako 
aj s  jemnou drobnokresbou jej najskrytejších 
zložitých svetov. Precízne vyvažovanie citových 
a  racionálnych polôh v  jej kreáciách z  nej robí 
zrelú herečku moderného herectva súčasnosti. 
Je obsadzovaná do komédií, muzikálov, ako aj 
do dramatického repertoáru, do divadelných ex-
perimentov. Vyhľadávajú ju režiséri do projektov 
súčasného európskeho repertoáru. V  Divadle 
Andreja Bagara v Nitre vytvorila množstvo neza-
budnuteľných postáv, ktoré sa zapísali do sŕdc 

a myslí jej verných divákov: Zaľúbená (Autobus), 
Nicole (Len nijakú paniku), Mamka Ubu (Kráľ 
Ubu), Slečna Forsythová (Smrť obchodného ces-
tujúceho), Mária Terézia (Pacho sa vracia), Puk 
(Sen noci…), Zubatá (Perinbaba), Julka (Mača-
cia hra), Madam Glanzová (Povraz s  jedným 
koncom), Viera (Večera nad mestom), Chveska 
(Slečinka), Ronnette (Malý obchod hrôzy), Mary 
Brownová (1+1=3 a 2+2=5), Cajtla (Fidlikant na 
streche), Mladá (Tri veľké ženy), Vedma Ariana 
(Šípková Ruženka), Csoborová (Báthoryčka), Ag-
nes (Hra snov), Gertrúda (Hamlet), Vdova (Grék 
Zorba), Maggy Soldignacová („…a  ešte som aj 
smoliar!“), Barónka (Maškaráda), Silvia (Príbehy 

obyčajného šialenstva), Máša (Tri sestry), Krč-
márka Judita (Adam Šangala), Slečna Fritzie 
Kost (Kabaret), Tora Tejeová (Obrázkari), Buc-
ková/Buck (Aj kone sa strieľajú), Virgínia (Agáta 
hľadá prácu), Marianne Scullyová (Portia Cou-
ghlanová), Matka (Matka Júliusa Barča-Ivana), 
Katarína (Piargy), Mandľová (Veveričky), Julie 
(Okuliare Eltona Johna), Želka Čierna (Všetko za 
národ), Varja (Višňový sad), Goneril (Kráľ Lear), 
Joanna Markhamová (Dvojitá rezervácia), Ma-
rango (Kuchyňa), Helena Barlová (Koniec hry), 
Cybersamička (Dark play), Nickie (Sladká Chari-
ty), Rosaura (Prefíkaná vdova), Suseda a Traso-
ritka (Rok v Kocúrkove), Matka (Láska a peniaze), 
Matilda (Tisícročná včela), Knobbeová (Potkany), 
Agatha Posketová (Sudcove starosti), Evina 
tetka (Gazdiná roba), Karolin (Hamlet je mŕtvy). 
Spolupracovala s  režisérmi: Bednárik, Spišák, 
Polák, Pitínský, Alföldi, Ferancová, Varnas, Pec-
ko, Ioan, Sprušanský, Amsler, Horváth, Gombár, 
Kákoš, Vavrová, Vajdička ml., Balázs a ďalší.

Daniela Kuffelová bola ocenená niekoľkými Pré-
miami Literárneho fondu za svoje divadelné aj 
dabingové výkony. Získala  nomináciu v  anke-
te DOSKY 2003  v  kategórii Najlepší ženský 
herecký výkon (za postavu Máše v  inscenácii 
Tri sestry) a  ocenenie DOSKY 2008  Za naj-
lepší ženský herecký výkon (za postavu Matky 
v  rovnomennej inscenácii hry J. Barča-Ivana). 
Za postavu Matky získala aj  Cenu literárne-
ho fondu. S martinským predstavením Dotyky 
a spojenia sa predstavila na viacerých zahranič-
ných festivaloch, kde inscenácia získala niekoľ-
ko cien. S  nitrianskym Hamletom vystúpila na 
prestížnom BITEFe v Belehrade, s Večerou nad 
mestom na festivale Kontakt v poľskom Toruni.

O  kvalite jej dabingovej práce, ktorú odvádza 
v  mnohých dabingových štúdiách, najlepšie vy-
povedá množstvo nominácií a cien Zlatá sluč-
ka, ktoré má na svojom konte. Doma má takéto 
ocenenie napríklad za  najlepšie nadabovaný 
seriál  Krehké vzťahy,  filmy  Dôverné priznanie, 
Tichý Don, Manželia a manželky, Mário a kúzel-
ník, Biely oleander, Základný inštinkt a  ďalšie. 
Získala aj  Cenu Eurotelevízie  za dabingový 
výkon hlavnej postavy v seriáli Esmeralda. Svoj 
hlas prepožičiava takým herečkám svetové-
ho formátu, akými sú Michelle Pfeiffer, Sharon 
Stone, Meg Ryan, Meryl Streep, Cate Blanchett, 
Helen Hunt, Sally Field, Andie MacDowell, Uma 
Thurman, Kim Basinger. Diváci ju mohli vidieť 
aj v  televíznom videofilme Jesenná (zato) silná 
láska; v televíznej adaptácii hry Herodes a Hero-
dias (Johana), vo filme Martina Šulíka Všetko, čo 
mám rád (Rumunka); v televíznych seriáloch Or-
dinácia v ružovej záhrade, V mene zákona, Aféry, 
Doktor Ludský. Vytvorila množstvo výrazných 
postáv v  rozhlasových hrách: Katka priadka, 
Horké ako blen, Romanca s Amáliou, 72 scho-
dov, Chriašteľ, Poznanie, Mobil horor a iné.

Dani!

Čísla sú len číslicami. Prežité roky sa premieňa-
jú na spomienky. To, čo ťa ešte len čaká a  po-
stretne, nech ti prinesie radosť a potešenie. Tak 
ako ty prinášaš pozitívnu energiu divákom. Ešte 
množstvo krásnych postáv, aby si nám všetkým 
mohla aj naďalej rozdávať svoje herecké maj-
strovstvo, ženský šarm, pôvab a ľudskosť.

Všetko najlepšie!

nové premiéry náš HoSť

Michael Cooney

Z rúčky do rúčky
Skalný a  verný nitriansky divák si dodnes 
s radosťou pripomína úspešné komédie Raya 
Cooneyho 1 + 1 = 3 alebo 2 + 2 = 5, ktoré DAB 
v Nitre uviedlo pred takmer desiatimi rokmi. 
A že jablko nepadá ďaleko od stromu – toho 
je dôkazom syn Michael Cooney a  jeho ple-
jáda takisto úspešných divadelných komé-
dií. Otca Raya tromfol svižnosťou a  väčšou 
razantnosťou vŕšenia jednotlivých gagov 
a  komických situácií. Takže naša pozvánka 
na ďalšiu premiéru tejto sezóny bude v duchu 
uvoľnenia, úsmevu a oddychu.

Hra Michaela Cooneyho, ktorú v Nitre uvedieme 
pod názvom Z rúčky do rúčky, je brilantne napí-
saná komédia v duchu modernej anglickej situ-
ačnej frašky a  doslova prekypuje množstvom 
bláznivých situácií. Hlavný hrdina hry – Eric 
Swan – jedného dňa v  podstate len náhodou 

objaví, že sociálny systém má isté trhliny a  on 
ich začne využívať na zlepšenie svojho rozpočtu. 
Sledujeme, ako sa snaží oklamať svoju manžel-
ku, psychoanalytika, zamestnankyňu ústavu 
sociálnej starostlivosti a ďalšie a ďalšie postavy, 
ktoré sa na scéne nečakane a  v  najnevhodnej-
šom okamihu vynárajú. Rozkrúti sa komediálny 
chaos a kolotoč, "pri ktorom diváci doslova ručia 
smiechom", napísal jeden z  renomovaných an-
glických kritikov.

Réžia: Stano SLOVÁK
Premiéra: 6. novembra 2015, 
Veľká sála DAB

jordi GAlCERáN

štyria v ringu
(Grönholmova metóda)
jordi Galcerán, ktorého v  Španielsku na-
zývajú "kráľom čiernej komédie", je sce-
nárista, prekladateľ a  dramatik, známy 
predovšetkým svojou hrou Grönholmova 
metóda. Táto hra bola preložená doteraz 
do viac ako tridsiatich jazykov a  uvádzajú 
ju v 60 krajinách po celom svete.

Divadelná hra je svojím spôsobom záznamom 
modelovej situácie, ktorú vymyslel a  realizoval 
psychológ jednej významnej nadnárodnej spo-
ločnosti v Štokholme. Vo filiálke tejto spoločnos-

ti v  Madride sa na konkurze „pobijú“ o  miesto 
marketingového riaditeľa štyria uchádzači: traja 
muži a jedna žena. Stretnú sa v jednej miestnos-
ti a čakajú na niekoho z firmy, kto s nimi povedie 
výberové konanie. Nikto však neprichádza…

Trpká komédia s  gagmi, trapasmi aj prvkami 
mystifikácie pátra po hodnotách obyčajnej ľud-
skosti v hrozivých korporatívnych pravidlách ma-
mutích podnikov a firemných záujmov. Je to hra 
o zúfalom boji o prežitie a o veciach, ktoré vyze-
rajú tak nereálne a nenormálne, až nám je z toho 
do smiechu, aby sme nemuseli plakať. Kam sú ľu-
dia schopní kvôli peniazom a prácou zájsť? Ako 
dlho vydržia tvrdé pravidlá?

Hra sa stala aj predlohou španielsko-argentín-
skeho filmu MÉTODO, EL z roku 2005.

Réžia: Michal SPIŠÁK
Premiéry: 26. a 27. novembra 2015 
v Štúdiu DAB v Nitre

Teatro Moliére
IVAN BUKOVČAN

kým koHút 
neZaSpieva
Novembrová noc 1944, vojna. Krátko po po-
vstaní. Jedna pivnica. Desať náhodných nevin-
ných ľudí. Jeden musí zomrieť.

Ako sa rozhodnú? Ako sa rozhodnete vy?

Teatro Moliére pod záštitou prof. Mgr. art Bo-
židary Turzonovovej uvedie premiéru inscená-
cie od slovenského dramatika Ivana Bukovča-
na: Kým kohút nezaspieva.

Vstupenky si môžete zakúpiť na www.teatro-
moliere.sk (cena 8 €) alebo v pokladnici Divad-
la Andreja Bagara (cena 9 €).

8. novembra 2015 v Štúdiu DAB


