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Generálny partner Mediálni partneriHlavní partneri Reklamný partnerZriaďovateľ BBD

Mária Rázusová-Martáková

AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU 
Inscenované čítanie spojené s výtvarnou dielňou.
réžia: Peter Galdík  
hrajú: herci Bratislavského bábkového divadla
ISTROPOLIS, klubovňa, Škultétyho 5  60 minút  3,00 €

Mária Danadová, Monika Kováčová a kolektív

NEVIDITEĽNÍ
Dobrodružná autorská inscenácia plná záhad a objavov 
o bytostiach, ktoré žijú za hranicami nášho zraku.
Lochnesská príšera, elfovia, Yeti, draci, permoníci. Domnienky o  ich 
výskyte medzi nami kolujú po generácie. Kde sa berie viera v  tieto 
stvorenia? Skutočne existujú, alebo patria do rozprávok? Naši bádatelia 
cestujú priestorom a časom a umožňujú divákom nahliadnuť do sveta 
týchto stvorení. Niekedy však ostáva len veriť.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
réžia: Mária Danadová a Monika Kováčová
scéna, objekty, kostýmy: Ivana Macková, hudba: Juraj Haško
hrajú: Miriam Kalinková, Anna Čonková, Adela Mojžišová, 
Lukáš Tandara, Peter Butkovský a. h.
ISTROPOLIS, Škultétyho 5  55 minút  6,00 €

Jozef Mokoš

ZHAVRANELÍ
Na motívy rozprávky B. Němcovej: Sedmero krkavců.
Príbeh o sestre, ktorá vďaka svojej obetavosti vyslobodí svojich 
siedmich bratov z prekliatia, vás prostredníctvom spevov, tancov  
a rituálov prenesie do staroslovanských čias. Magická hudba Mar-
tina Geišberga, výnimočný básnický text a strhujúci príbeh tvo-
ria základ tejto inscenácie, ovenčenej domácimi i zahraničnými  
cenami.  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
réžia: Peter Palik, scéna, objekty, masky: Martina Fintorová
kostýmy: Elisabeth Wittgruber, hrajú: Adela Mojžišová, Ján Morávek 
a. h., Janka Sovičová a. h., Margaréta Nosáľová, Juraj Bednarič a. h., 
Lukáš Tandara, Andrej Kováč a. h., Anna Čonková
ISTROPOLIS, Škultétyho 5   65 minút  6,00 €

Pavol Dobšinský/ Kolektív/ Kateřina Schwarzová

POPOLVÁR
Dobrodružná bábková klasika o skrytom hrdinovi.
Popolvár? Škaredé káčatko medzi ľuďmi. A medzi Slovákmi. Kul-
tový príbeh o ufúľanom lenivcovi a jeho prerode na „najväčšieho na 
svete“. Ako je možné, že sa z hanby rodiny stane hviezda krajiny čo 
zachráni princeznú aj pred mocným černokňažníkom? Popolvár je 
záhadou. Alebo ani nie? Možno si len neveril a nikto neveril jemu. 
Dobrodružná bábková inscenácia o pohľade na samého seba  
a iných, o sebavedomí, pýche a krivých zrkadlách.
réžia: Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Radek Beran
scéna, kostýmy: Markéta Plachá, bábky: Soňa Mrázová
hrajú: Michal Adam, Mirka Dudková, Róbert Laurinec, Ľubomír  
Piktor, Lukáš Tandara
ISTROPOLIS, Škultétyho 5  53 minút  6,00 €

Matija Solce

DEDUŠKO
Divadlo bábok a objektov podľa skutočnej udalosti o dedkovi 
a jeho dedkovi a veľkom dobrodružstve ich života.
Deduško Slavomír mal už dávno zaľahnúť a lúštiť krížovky v domove 
dôchodcov. Namiesto toho sa zašil vo svojej dielničke a v spomien-
kach sa vracia k svojmu deduškovi - odhodlanému dobrodruhovi, čo 
pochodil pol sveta. V jeho rukách sa predmety premieňajú na mestá, 
krajiny a ľudí a jeho vzor deduško Deduškovský ožíva pred jeho očami. 
Inscenácia inšpirovaná knihou Lietajúci deduško od Štěpána Zavřela.
réžia: Matija Solce, scéna, bábky, kostýmy: Ivana Macková
hrajú: Anna Čonková, Róbert Laurinec, Peter Pavlík a. h., Ľubomír 
Piktor

ISTROPOLIS, Škultétyho 5    60 minút  6,00 €

Daša Krištofovičová

O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH 
Neznáma verzia známej rozprávky v podaní Macochy a Holeny.
Je možné, že Holena a Macocha ani za sedemdesiatsedem rokov 
neprišli na to, ako to s dvanástimi mesiačikmi bolo naozaj? V tejto 
rozprávke je možné všetko. Dokonca aj to, že upratovanie je zábava. 
Bábkové pátranie po pravdivom príbehu o Maruške a dvanástich me-
siačikoch pre malých aj veľkých.
réžia: Daša Krištofovičová
scéna, bábky, kostýmy: Daša  Krištofovičová
hrajú: Miroslava Dudková, Margaréta Nosáľová
ISTROPOLIS, Škultétyho 5  45 minút  4,00 €

Pavol Dobšinský

SOĽ NAD ZLATO
Inscenované čítanie spojené s výtvarnou dielňou.
réžia: Katarína Jánošová 
hrajú: herci Bratislavského bábkového divadla
ISTROPOLIS klubovňa, Škultétyho 5  60 minút  3,00 €

POĎME ŤAHAŤ ZA NITKY 
16:30 Program v rámci Noci divadiel
Zoznámte sa s bábkami zblízka. Marionety, mupety či maňušky budú 
na vás čakať, aby ste im vdýchli život. Vo vašich rukách s pomocou 
našich skúsených hercov začnú chodiť, gestikulovať, či rozprávať. 
Pozývame vás na zábavno-náučnú divadelnú dielňu pre celé rodiny, 
ktorá vás zasvätí do tajov bábkového divadla.

18:00 Príbehy stien

ISTROPOLIS, Škultétyho 5 
vstup zdarma

Nežné rozHRANIE
Komponovaný program k 30. výročiu 
Nežnej revolúcie pre deti a ich dospelých.
14:00-14:40 Poďme si zamávať 
Výtvarná dielňa, v ktorej si zhotovíte svoje mávatko. Mávatko - za 
socializmu ideologický prostriedok na demonštrovanie lojality  
k režimu, dnes slobodný prejav názoru, emócie, či vzťahu. Poďte si 
vyrobiť svoje mávatko a zamávajte svojim rodičom, starým rodičom, 
pani učiteľke, či domácemu zvieratku.
14:40-15:10 Rozprávky z väzenia
Čítanie z pôvabnej knižky pre deti Magor deťom, ktoré Ivan M. Jirous 
ako politický väzeň napísal v 80-tych rokoch. 
Krehké a jemné básne boli spojivom medzi ním a jeho dvoma dcérka-
mi, ako aj so svetom ľudského citu vôbec.
15:10-15:40 Maľovaná hranica
Výtvarná dielňa, v ktorej zo šedivého múru urobíme veľký farebný 
obraz.
16:00 Príbehy stien
Rodinné predstavenie o stenách, múroch a hraniciach medzi ľuďmi, 
ocenené viacerými cenami na medzinárodných divadelných festivaloch.

ISTROPOLIS, Škultétyho 5  vstup zdarma

Michael Reynolds, Andrea Camilleri, Olga Tokarczuk, 
Heinrich Böll, Didier Daeninckx

PRÍBEHY STIEN
Bábková inscenácia pre celé rodiny o strachu, 
jeho prekonávaní a túžbe po porozumení.
Steny, múry, ploty. Veľké- viditeľné, malé - nenápadné a niektoré nie je 
vidno vôbec, ale stále do nich narážame. Rozpovieme vám o stenách, 
ktoré nám bránia vo výhľade, ako aj o tých, ktoré pomyselne staviame 
medzi sebou. Niektoré nás chránia, iné obmedzujú. Vieme ich však 
rozoznať? Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
réžia: Katarína Aulitisová, scéna, bábky, kostýmy: Markéta Plachá
hrajú: Anna Čonková, Jaroslava Hupková, Ľubomír Piktor, Lukáš 
Tandara, Peter Pavlík a. h.
ISTROPOLIS, Škultétyho 5   60 minút  6,00 €

Jaroslava Blažková

ROZPRÁVKY Z ČERVENEJ PONOŽKY
Inscenované čítanie spojené s výtvarnou dielňou.
réžia: Peter Galdík
hrajú: herci Bratislavského bábkového divadla
ISTROPOLIS, klubovňa, Škultétyho 5  60 minút  3,00 €

Predaj vstupeniek:  
pondelok - piatok 8,00 - 12,00 h a 13,00 - 16,00 h 
a počas víkendov 1 hodinu pred predstavením 
v pokladni Istropolisu, vchod zo Škultétyho ulice č. 5.

Pre školy, školské a predškolské zariadenia zľavnené vstupné.  
O ďalších zľavách sa informujte v pokladni,  
alebo na www.babkovedivadlo.sk

Kontakty: pokladňa: tel.: 0948/93 80 64,  
 prevádzka divadla: tel.: 02/52 63 47 96, 0905/61 65 40, 
 email: prevadzka@babkovedivadlo.sk,  
 facebook.com/bratislavskebabkovedivadlo

rezervácie: www.babkovedivadlo.sk 
 www.ticketportal.sk
 www.vstupenky.maxiticket.sk

www.babkovedivadlo.sk

Katarína Aulitisová

ZASEKNUTÁ BUNDIČKA 
O dobrodružstvách zo súrodeneckého života.
Milé deti, poznáte to… Večne  vykrikuje, stále vám berie veci  
a neprestajne piští, že sa nemá s kým hrať… váš mladší brat. Alebo: 
ustavične je nafúkaná, nechce vám nič požičať a už vôbec sa nechce  
s vami hrať... vaša staršia sestra. Nasadnite spolu s nami na zips... 
teda na vlak a uvidíte, že mať brata, aj keď stále otravuje, je krásne  
a mať sestru, hoci stále nemá čas, tiež.
réžia: Katarína Aulitisová, scéna, bábky, kostýmy: Markéta Plachá
hrajú: Miriam Kalinková, Ján Morávek a. h.

ISTROPOLIS, Škultétyho 5      50 minút  4,00 €


