
Ticho a spol. (...) a divadlá Platformy 
nezávislých divadiel, Školská 14,  
811 07 Bratislava. 
Vstupné divadlo 9 €, študenti,  
seniori, ZŤP 5 €, koncerty  
7 €, v predpredaji - zľava ! Online 
predpredaj vstupeniek: tichoaspol.
interticket.sk, ticketportal.sk. Kúpiť 
si vstupenky osobne: predajné miesta 
Ticketportal. Pokladňa divadla: 1 hod 
pred predstavením. 
Info: 0908 111 065, tichoaspol.sk, 
tichoaspol@gmail.com alebo FB. september 

 a október  2016

september a 

október 2016
LEHO 

 (HOLE - diera 

 trochu inak)

N°6 fotografická výstava 
scénografa Jakuba 
Branického

23. 9. – 13. 10. 2016

Takto si nazval náš domáci 
scénograf Jakub Branický 
svoju výstavu – otvorí ju 23. 
9. o 17,30 pred koncertom 
“parkeťákov”. – Kubko, sme 
zvedaví, čo si si na nás vo 
svojej voľnej tvorbe tentokrát 
vymyslel

výstava STOP portrétov STOP 
zážitkov STOP šiestich STOP 
rokov STÔP SNOV 

14. 10. – 6.11.

Fotografická výstava, ktorá 
zachytáva 6 výnimočných 
rokov  neobyčajnej divadelnej 
cesty divadelného zoskupenia 
Stopy snov. 

výstava: LEHO  
(HOLE – diera 

trochu inak) 
23. 9. – 13. 10. 

 
výstava: N°6 

14.10 - 6.11 
 

... 23. 9. 19:00 
Tiché parkety 

vŕzgajú 

...30. 9. 19:00 
Zdanlivo slepá 

ulička/I. premiéra 

 ...1. 10. 19:00 
Zdanlivo slepá 

ulička/II. premiéra 

... 3. 10. 19:00 
Zdanlivo slepá 

ulička 

...5. 10. 19:00 
Všade tá rieka..! 

... 7. 10. 19:00 
Půljablkoň  

a Trojka Zuzany 
Homolovej 

12. 10. 19:00 
Domov Eros 

Viera 
... 14. 10. 19:00 

Jednofázové 
kvasenie

... 17. 10. 19:00 
... a dážď 

... 24.10. 19:00 
Déjà vu 

... 28.10. 19:00 
Zdanlivo slepá 

ulička 

hudobno-divadelný večer 

(Ticho a spol.)

23. 9. o 19,00 hod.  Otvorenie 
sezóny TICHA a spol.

Svoju 7. sezónu otvoríme druhý 
pokračovaní mimoriadne 
úspešného hudobno-diva-

delného projektu s mladými 
hudobníkmi pohybujúcimi sa 
v našich kruhoch. – Tento krát 
sa na (hudobnej) scéne zjaví 
zrejme aj režisér...

Hrajú: Rastislav Dubovský, Ju-
liana Hamranová, Filip Krišš, 
Ľubomíra Verbovská, Zuzana 
Šťastná, Jakub Branický, Ma-
rek Suchoža, Pavol Makara, 
Dušan Klimovský.  
Réžia: Robo Horňák.

Tiché 
 parkety 
 vŕzgajú

vol. 2
Domov Eros 

Viera

scénické dielo 

(Zoskupenie Med a prach  
A. Kalinka, I. Martinka, 
 M. Mikuláš, J .Poliak)

Inscenácia obišla mnohé, 
aj medzinárodné festivaly 
a je skvelou ukážkou 

mnohovrstevnej výtvarno-
hudobno-divadelnej 
tvorby tohto netradičného 
zoskupenia.

Hrajú:  Ivan Martinka, Miriam 
Kalinková, Michal Mikuláš, 
Adam Marec, Juraj Poliak, 
Andrej Kalinka. 

Réžia: Ivan Martinka, 
 Andrej Kalinka.

 čarovná komédia času I., II. 
PREMIÉRA a reprízy

(Divadlo TICHO a spol.)

Pozývame Vás na premiéru 
pôvodnej slovenskej hry 
„ticháckej dramaturgičky“ 
Viki Janouškovej. Bude to 8. 
inscenácia divadla TICHO 
a spol.. – „Ako vo väčšine 
inscenácií sa opäť dotkneme 
pre nás nevyčerpateľnej 

V. Janoušková: 

Zdanlivo slepá 

ulička

témy času, no úplne z inej 
strany… dotkneme sa témy 
sily myslenia človeka, či témy 
stôp, ktoré môže v živote 
človek za sebou zanechať a čo 
ho môže čakať pri snahe svoje 
skúsenosti odovzdať ďalej...“ 
V.J.

Hrajú: Judita Hansman, 
Michal Ďuriš a hostia. 

Réžia: Viera Dubačová.



J. Púček:

... a dážď

smutno-smiešna groteska 
o piesni, ktorá putovala 
časom.

(TICHO a spol.)

Aké úžasné by bolo zmyť zo 
seba všetku špinu minulosti. 
Vladovi a Mirovi táto možnosť 
bola poskytnutá v akomsi 
zvláštnom zariadení, kde 
sa pod dozorom starostlivej 
sestričky úspešne vyhýbajú 
spomienkam na svoj 
predchádzajúci život. Táto 
čistota je ale vo vážnom 
ohrození v momente, keď sa 
izolácia naruší príchodom 
nečakaného návštevníka...

Ako dlho sa dajú ignorovať 
staré hriechy? A dá sa nečisté 
svedomie dookola umývať, až 
z neho stečie len čistá voda?

Hrajú: Michal Jánoš, Matúš 
Krátky, Renáta Rundová 
Horňáková, Juliana 
Hamranová. 

Réžia: Róbert Horňák.

dvojkoncert

(TICHO a spol.)

Na mohutnom kmeni alter-
natívneho stromu, nazvaného 
Jablkoň, vyrástla pred dvomi 
rokmi jej najkomornejšia a 
najakustickejšia vetva, nazva-
ná Půljablkoň. Komorné duo 
tvorí étericky krehká Marie 
Puttnerová (spev) a majestát-
ny Michal Němec (spev, gita-
ra) a ich piesne vychádzajúce 
z najlepších ˇjablkoňovských“ 
tradícií. - Zuzana Homolová 
je s Michalom Němcom spo-
jená nielen častými spoloč-
nými koncertami a speváckou 
účasťou na „jablkoňovskom“ 
albume Cestujíci v noci, ale 
podobne ako Půljablkoň 
aj osobitným prístupom k 
akustickej hudbe, k folku či 
folklóru.

Hrajú: Marie Puttnerová, 
Ján Němec; Zuzana Homo-
lová, Samo Smetana, Miloš 
Železňák.

Půljablkoň 

(ČR) a Trojka 

Zuzany 

 Homolovej 
(SR)

M. Janoušek -  

V. Janoušková: 

Déjà vu 

groteskná feéria pre dvoch 
hercov a kúzla. 

(TICHO a spol.)

„Ľudia, myslím, že budú chodiť 
do divadla pre zázrak“, vyslovil 
raz jeden môj známy... Ja som 
sa včera pozerala ako na taký 
malý zázrak hravosti na Vaše 
predstavenie, táto téma ma 
oslovila veľmi hlboko, prináša 
poznanie a túžbu pracovať 
s tým, čo je pre človeka vlast-
né, to čo nás najviac postihuje 
a chýba, a to je stretnutie 
fantázie s obmedzeniami 
rôzneho druhu, s ktorými 
nevieme pracovať a prichádza-
me o to vzácne, o tú hravosť 
a presvedčenie, že sa to dá...“ 
E. Knopová, Dotyky a spojenia.

Inscenácia podľa ohlasov je 
hlboko svojská, iná ako čokoľ-
vek v slovenskom divadelníc-
tve...

Hrajú:  Jana Lieskovská, Pavol 
Plevčík a Juliana Hamranová.

Réžia: Róbert Horňák.   

venované Laholovi a svetu, 
ktorý nami preteká, aj keď o 
ňom nevieme 

(TICHO a spol.)

„Veta, či potrebuje spisovateľ 
domov, a Laholova odpoveď 
„zúfalo ho potrebujem“ 
je mimoriadne silným 
vyjadrením aj nás ostatných, 
„pozostalých“...“ (V. Dubačová, 
www.inba.sk) - Inscenácia 
oslovuje divákov naozaj 
rôznych vekových kategórií 
a z ohlasov cítiť, ako silno 
vie rozozvučať ich vnútro 
a popchnúť k hlbšiemu 
zamysleniu o svete okolo nás. 

Hrajú: Judita Hansman, 
Michal Ďuriš, Ivan Martinka.

Réžia: Viera Dubačová.

 
V. Janoušková: 

Všade tá 
rieka...! Jednofázové 

kvasenie

folkový koncert spojený s 
krstom CD Rybí menuet

(TICHO a spol.)

Hudba skupiny Jednofázové 
kvasenie, to je magický svet, 
v ktorom sa stierajú žánrové 
hranice, kde „kvasí“ folk s 
rockom, džez s vážnou hud-
bou, folklór s blues a všetko 
je premiešané do divácky i 
poslucháčsky mimoriadne 
príťažlivej podoby. - Súčas-
ťou koncertu bude aj krst v 
poradí už šiesteho CD skupiny 
Jednofázové kvasenie: Rybí 
menuet, ktoré vydáva české 
vydavateľstvo Indies Happy 
Trails.

Hrajú: Dušan Valúch, Karol 
Svozil, Miloš Janoušek  
a hostia. 

Občas na každého z nás 
príde potreba zhromažďovať 
rozptýlené dni človeka...

Akýmkoľvek spôsobom.

My začíname siedmy rok 
našej tvorby a viazania dní - 
divadlom, hudbou, obrazom,  
slovom... 

  

Vitajte!...

Sezóna 2016 / 2017 začína. 

tešíme sa 

na vás...


