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Aj keď to tak vonku nevyzerá,
blíži sa zima. Prívalové dažde
umyli naše malebné mesto, spláchli prach z chodníkov. Užívame si
posledné lúče tohtoročného slnka.
Oslávili sme sté výročie vzniku
samostatného Československého
štátu a spomenuli sme si aj na
našich blízkych zosnulých. Na
hroboch dohárajú posledné sviečky
a v obchodoch vidieť vianočnú
výzdobu... - Napriek všetkému,
zase prichádzajú Vianoce... Presne
o mesiac to vypukne. V uliciach
už vidno žiarivo žlté ponožky na
nebovo modrom plagáte s poletujúcim snehom. Sú to presne tie ponožky, ktoré visia v našich uliciach
už od leta... Stali sa symbolom tohtoročného festivalu divadelného
umenia, ktorý sa presne o mesiac,
presne na Mikuláša, začne u nás
na Myjave. Tentokrát však aj s časovým harmonogramom jednotlivých predstavení. Napriek tomu,
že je to zimný festival, situovaný
do kultúrneho domu, rozhodli sme
sa , že vyskúšame aj iné priestory
a priblížime sa k divákom. Preto
sme naplánovali otvárací koncert
na námestí, dve malé divadlá
v uliciach mesta a pokusne i predstavenie v malebnej spoločenskej
sále reštaurácie KROSS HOUSE.

V piatok, 7. decembra o 17.
hodine máte možnosť uvidieť
nezvyčajné predstavenie v neobyčajných priestoroch. Divadelnú hru Smrteľníci. Bude to
„Veľkohubá scénická miniatúra
o ľuďoch, ktorých možnosti visia
prekliato nízko.“ Táto generačná
výpoveď staršej generácie Slovákov je nielen zrkadlom našej
súčasnej spoločnosti... Uvidíte
prvú vlastnú činohernú inscenáciu
Divadla Yarmat. Hra vznikla metódou kolektívnej improvizácie pod
dohľadom režiséra Dušana Vicena.

Postavy sa objavujú a zase miznú
v jednotlivých obrazoch a vykazujú charakterové črty, ktoré sú pre
ne, zdá sa, typické. Dušan Vicen
prišiel s témou, ktorá vychádzala aj
z veku a životných skúseností hercov
a spolu ju pretavili do pätnástich
scén. Tak vznikli scény s názvami ako Desatoro uchádzača (na
úrade práce), 30 rokov praxe,
Čierny Peter, Urna zakladateľka,
Muž z čínskej fabriky či Utrpenie
nádejného živnostníka a ďaľšie...
Účinkujú: Danka Gudabová, Zlatka Kazimírová, Ivan Kazimír, Víto
Bednárik.

škôl na interaktívnu rozprávkovú
komédiu Prasiatko s.r.o.
Je to príbeh o prasiatku z klasickej rozprávky tri prasiatka,
ktoré sa nespokojné rozhodlo odísť
z rozprávky a usporiadať si život
podľa svojich vlastných predstáv. ..
Pre staršie deti máme pripravené predstavenie Diktátor II. Je to
predstavenie ktoré nadväzuje na in-

teraktívnu pouličnú komédiu. Túto
sme mali možnosť vidieť aj u nás
na festivale v roku 2013. Generácia
detí sa za uplynulých päť rokov už
vymenila a tak veríme, že zaujme
aj našu ďalšiu generáciu školákov.
Tieto detské predstavenia sú
organizované pre školy. Váš záujem o jednotlivé predstavenia
a predbežný počet detí si môžete
nahlásiť na telefónnom čísle pre rezerváciu vstupeniek: 034/6213389.
Jednotlivé vstupenky bude možné si zakúpiť aj v deň predstavenia
priamo v pokladni KD.
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Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály je v predaji iba 70 vstupeniek. Vstupenky si môžete zadovážiť v pokladni kultúrneho domu
Samka Dudíka na Myjave, alebo
rezervovať u obsluhy v reštaurácii
Kross House, prípadne na tel. čísle
034/6213389
Predstavenie nie je vhodné pre
deti do 15 rokov. - Nepochopili
by pointu...
Samozrejme že sme aj tento ročník nezabudli na našich najmenších
divákov, na deti.
Tie bude zabávať u nás už známe divadlo Teater Komika z Levíc.
V piatok 7. decembra hneď po
raňajkách, o 9.hodine pozývame do
sály kultúrneho domu na Myjave
všetky deti z materských škôlok
a najmenšie deti zo základných

