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Spravodaj Tajovského divadelných dní 2008

Tajovského
divadelné dni
sú dospelé
Ani sme sa nenazdali a opäť organizujeme divadelné
predstavenie v Tajove,
pobehujeme po dome
kultúry v Medzibrode
a ľudia prichádzajú
– a nie a nie odísť...
Ľudia nie sú vlaky. Ale
aj my v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici máme
svoj cestovný poriadok a ten hovorí, že regionálna
súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla Tajovského divadelné dni je tu. A to sme sa len nedávno
spamätávali z opice piatych narodenín v Medzibrode.
Opäť mi nezostáva nič iné, ako sa poďakovať
všetkým krásnym a šikovným dievčatám z obecného
úradu v Medzibrode pod taktovkou skvelej starostky
Zdenky Huťkovej, starostovi Tajova Petrovi Spevákovi a všetkým, na ktorých si určite spomeniem, že
pomohli a bude neskoro, lebo ja som už taký. Ale verím, že na UFOgalashow na záver si spomeniem na
všetkých.
Som rád, že znova budú divadelné sály plné pozitívnej energie, dobrej nálady, potlesku a smiechu. Že
semináre s odbornou porotou budú ako obyčajne plné
dobre mienených rád, ale aj vášní pri obhajobe svojich
inscenácií, že kuloáre sa naplnia priateľským duchom
a vôňou fernetu, borovičky, či dobrého vínka.
Program osemnásteho ročníka Tajovského divadelných dní síce nie je taký bohatý ako pri oslavách
piatych narodenín prehliadky v Medzibrode, ale som
presvedčený, že tento ročník bude výnimočný a svojský, ako boli ročníky pred ním.
Želám Vám všetkým, aby ste sa cítili medzi divadelníkmi dobre, aby ste sa zabavili ale možno aj poučili a hlavne pozabudli na veľkonočné prípravy a upratovanie. Nech upratujú členovia poroty. Všetci ich už
poznáte. Predsedníčkou odbornej jury bude kvetinka
medzi tŕňmi – Mgr. Art. Sonica Smolková, ktorú budú
podpichovať Laci Vagaday a Mgr. Art. Boris Kováč.
K tomu nech im zhovievavosť pomáha.
Mgr. Art. Maroš Krajčovič
metodik SOS a organizátor prehliadky

Program regionálnej divadelnej
prehliadky TDD v Medzibrode
Piatok – 14. marca
• 14.30 hod.
Polhorčan z Pohronskej Polhory – ULIČKA
• 17.00 hod.
Valašťan z Valaskej – VESELÁ HROBÁRKA
• 19.30 hod.
DOS Medzibrod – KMOTROVCI
Vstupné na predstavenia je 10 Sk.

Sobota – 15. marca
• 14.30 hod.
Malá Chova z Malachova – MILIONÁRI
• 16.00 hod.
medziBRODway – VŠETKO O ŽENÁCH
Vstupné na predstavenia je 10 Sk.
• 19.04 hod.
Commedia z Popradu – KAPUSTNICA
Vstupné na predstavenie Kapustnica je 25 Sk.
Po skončení predstavenia bude nasledovať UFO GALA SHOW –
galaprogram so slávnostným vyhlásením výsledkov.

Deti už na TDD
nesúťažia
Pohľad na regionálnu súťažnú prehliadku detského divadla
Milí diváci, určite ste si všimli, že už druhý rok sa v medzibrodskej časti TDD
nevyskytuje súťaž detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Je to z toho
dôvodu, že v regióne vzniklo množstvo detských divadiel a divadelných krúžkov, ktoré
sa chcú prezentovať aj na súťažiach a tak sme v Stredoslovenskom osvetovom stredisku vytvorili pre divadelnícke nádeje festival detského divadla v neďalekej Slovenskej
Ľupči. Jeho druhý ročník sa konal v spolupráci s obcou a jej MsKS a pripojila sa aj
novozaložená Základná umelecká škola.
5. a 6. marca patrila ľupčianska scéna deťom. Až sedemnásť inscenácií videl detský
divák vo všetkých kategóriách, ktoré k tvorivej dramatike patria.
Medzi účinkujúcimi mal Medzibrod svojich dvoch zástupcov. Okrem Divadielka
Ši-Ráčik s hrou Zázračný salaš, sa predstavili aj žiaci medzibrodskej triedy ZUŠ
Brusno s hrou Kocúrik. Brusniansku ZUŠku reprezentovalo aj zoskupenie starších
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a skúsenejších hercov v hre Kúzlo lásky. ZUŠ Brusno – pobočka Priechod sa predstavila scénickou etudou Pod hríbom. A keď už spomíname
základné umelecké školy, nemôžeme zabudnúť ani na ZUŠ z Brezna,
z ktorej sa predstavili s hrou Perníková chalúpka nielen žiaci literárno-dramatického odboru ale aj budúci muzikanti. Ďalšia umelecká „základka“ prišla z Banskej Bystrice. Žiaci ZUŠ J. Cikkera sa predstavili
v miniatúre O psíčkovi a mačičke a v známej hre Snehová kráľovná.
Najúspešnejšie vystúpenia mali obe skupiny z novozaloženej ZUŠ v Slovenskej Ľupči, ktoré si odniesli z prehliadky nominácie na krajské kolo
v Žiari nad Hronom. V kategórii detské divadlo uspeli s hrou Dedinská
(s)prostota a v kategórii dospelí hrajúci deťom s vlastnou hrou www.jazatonEMOzem.sk. K nominovaným súborom patrí aj DDS Hviezdičky
pri ZŠ Spojová z Banskej Bystrice. V kategórii miniatúra očarili malí
herci nápaditosťou, tvorivosťou a prirodzenosťou a ich miniatúra Peter
a motýlik pocestuje v apríli do Žiaru. Ich ďalšej hre, O štyroch písmenkách porota (A. Turčan, K. Mišíková a D. Krnáč) čo to vytkla. Z Brezna
prišli aj decká z krúžku Dráčik pri ZŠ a MŠ Pionierska 2 a rozohrali
známy rozprávkový motív Mrázik. Z Pohronskej Polhory sa predstavili
aj členovia Divadla Pramienok s náročným textom Zabudnutý čert. Do

Liečba divadlom alebo klasickým
slovenským nápojom?
Divadlo Ráztočan z Ráztoky

Dospelí divadelníci z Ráztoky po vlaňajšom úspešnom účinkovaní
nielen na Tajovského divadelných dňoch 2007, kde získali cenu Jozefa
Šeba za najlepšie spracovanie klasickej hry, vstúpili vlani v decembri
do svojej druhej sezóny. Ako nominanti sa vcelku úspešne predstavili aj
na krajskej prehliadke Zochova Revúca a na celoštátnej prehliadke dedinského divadla v Trebišove. Okrem týchto dvoch súťaží boli ocenení
aj na Hrončianskych ochotníckych dňoch ako najlepší kolektív. Ráztočania však s hrou Ivana Bukovčana Surovô drevo rozdávali publiku
hlavne radosť a zábavu.
Prvý rok fungovania súboru možno teda označiť ako úspešný.
V druhej sezóne opäť zostali pri výbere nového titulu v slovenských
vodách a vylovili hru známeho humoristu Ľuda Zelienku: ŽINČICOU
PROTI INFARKTOM v réžii Zuzky Vaníkovej.
Či sa Ráztočanom podarí udržať svoju nasadenú latku, uvidia počas tohoročných, celkovo už osemnástych Tajovského divadelných dní
diváci v rodisku slovenského klasika v Tajove. Medzibrodský divák
však o hravosť divadelníkov z Ráztoky určite nepríde. Veď už teraz
vedenie súboru ponúklo vystúpenie aj sem a vôbec nezáleží na tom, či
DS Ráztočan získa na TDD 08 cenu či nie. V Medzibrode nájde určite
vďačné a vnímavé publikum.

Ľupče prišli zbierať skúsenosti aj drobce zo ZŠ Podkonice a zahrali sa
na to Ako Maťko s Kubkom prišli do Ľupče. DDS Margarétka zo ZŠ
Lučatín si s chuťou zahral rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký.
K tejto prehliadke už tradične prispievajú aj starší divadelníci z vyšších ročníkov ZŠ, ktorí sa pokúšajú pod vedením svojich pedagógov
o reflexiu vlastného života. Inak tomu nebolo ani tento rok. DDS Ráztočan, ktorý si doteraz vždy zabezpečil nomináciu, narazil na silnejšiu
konkurenciu, ale ich hra Pubertiaci získala cenu za generačnú výpoveď.
S vlastnou scénickou predstavou prišlo z Brezna aj Duo Simona a Marcela, ktoré nám ukázalo, ako si žijú Blondínky.
Prehliadka bola skutočným obrazom o stále sa zlepšujúcom stave detského divadla a tvorivej dramatiky v regióne Banská Bystrica a Brezno.
Na Tajovského divadelných dňoch však detský divák o nič nepríde.
Do programu sme zaradili aj vystúpenia najúspešnejších malých divadelníkov. A tak v prvom bloku pre najmenších divákov sa predstavia
deti z DDS Hviezdičky s hrou O  ŠTYROCH PÍSMENKÁCH a nominovanou miniatúrou PETER A MOTÝLIK. Blok určený starším žiakom bude v rukách zuškárov z Ľupče a diváci uvidia hry DEDINSKÁ
(S)PROSTOTA a www.jazatonEMOzem.sk.

Osoby a obsadenie:
Bača Geleta:
Jožko Šarina
MUDr. Geleta:
Martin Lokša
Hríbik:
Janko Leitner
JUDr. Smolár:
Ďurko Lokša
Pastierik:
Paľko Oller
Kapec – námorník:
Ján Turčan
Eva:
Monika Tagajová
Anička:
Zuzka Lukáčová
Maco, valach:
Milan Greguš
Katka:
Adrika Migaľová
Frfotková:
Mária Lukáčová
Rybár:
Paľko Piliar
Kubo, valach:
Lukáš Obernauer
Ženy, hrabačky:	J. Kereňová, H. Ivaničová, E. Vaneková,
M. Tokárová, E. Zrubáková, E. Šarinová
Hudba:
P. Pilko a J. Gajdoš

*****

Divadlá rastú ako huby po daždi
DS Polhorčan z Pohronskej Polhory
V ďalšej obci okresu Brezno sa po úspešných predstaveniach detí
pochlapili aj dospelí. Po Ráztoke, či Dolnej Lehote obnovili svoju činnosť aj dospelí divadelníci v Pohronskej Polhore. Pri Miestnom odbore
Matice slovenskej a pri Obecnom úrade vznikla teda skupina nadšencov, ktorí si hovoria DS Polhorčan.
Do svojej prvej sezóny si ochotníci v Polhore vybrali hru ďalšieho
slovenského autora. Tentokrát to je hra ULIČKA z dielne Emila Göllnera. Režijnú taktovku držali pevne v rukách Edita Kostková a Martina
Vlčeková. Práve divadelníci z Pohronskej Polhory budú mať neľahkú
úlohu odštartovať tohoročné Tajovského divadelné dni v Medzibrode.
Pevne veríme, že sa im vstup na ochotnícku dosku podarí.
S menom režisérky Martiny Vlčekovej sa spája aj niekoľkoročná
práca s detským divadlom. V tejto sezóne sa spolu popasovali so známou hrou Jana Drdu: Zabudnutý čert, s ktorou sa predstavili minulý
týždeň na regionálnej prehliadke detského divadla a divadla pre deti
MY SME MALÍ DIVADELNÍCI v Slovenskej Ľupči.
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Sen každého smrteľníka:
Prekabátiť Smrť
Od roku 2006 sa píše novodobá história divadla aj vo Valaskej. Divadelno-tanečný súbor si dal meno Valašťan, ktorý od svojho vzniku
absolvoval do uzávierky nášho bulletínu 14 vystúpení s hrou na námet
Alda Daxnera podľa rozprávky Jiřího Mahena VESELÁ HROBÁRKA. Režijného vedenia sa ujala rodáčka z Valaskej Lea Weberová,
ktorá počas svojho života v zahraničí má skúsenosti aj z holandskej
ochotníckej scény. Po 40 rokoch sa teda Valašťania všetkých generácií
opäť postavili na dosky, ktoré znamenajú svet a budú sa uchádzať o našu priazeň s rozprávkovou veselohrou v 4 dejstvách. Podarí sa šikovnej
hrobárke prekabátiť Smrť? To uvidíme na scéne v Medzibrode.
Osoby a obsadenie:
Hrobárka:
Milka Ilievová
Sedliak Krupa:
Milan Martinko (Matej Kúr)
Krupová, jeho žena:
Božka Štefanová
Smrť:
Lea Weberová
Myšky: 	Dušanka Kučerová, Ivka Michalíková,
Katka Čellárová
Vrany: 	Majko a Denis Nikolajovci,
Katka Kureková
Tancujú:
Lucka Filipková, Matej Kúr
Ďalej účinkujú: 	Hudobno spevácka skupina ĽŠU vo
Valaskej pod vedením Vlasty Pastorkovej
v spolupráci s Martinou Škantárovou
Úprava textu:
Róbert Fábry
Scéna:
Milan Martinko
Kostýmy:
Lucka Benková, Vlasta Dandulová
Réžia:
Lea Weberová

všetko hovorí fakt, že tohtoročnú inscenáciu, ktorú sme uviedli na domácej scéne trikrát, vzhliadlo takmer 500 divákov.
Dej divadelnej hry autora Jána Skalku KMOTROVCI sa odohráva
na prelome 19. – 20. storočia, kedy božechráň, aby si odoral čo i len
jednu brázdu susedovi, nie to ešte kmotrovi. Či sa podarí ich premúdrym ženám uzmieriť svojich mužov s použitím aj ženskej prezieravosti, uvidíte v tejto veselohre, ktorú uvedieme v troch dejstvách.

Osoby a obsadenie:
Jano Holub:
Eva jeho žena:
Ďuro Opucheľ:
Zuza jeho žena:
Mišo Zúzik:
Hana jeho dcéra:
Janko jej chlapec:
Kostýmy, texty sleduje:
Scéna a réžia:

Vladimír Haviar
Marta Haviarová
Jozef Zázrivec
Eleonóra Dřímalková
Kazimír Petrík
Paula Jakubovie
Miroslav Zázrivec
Anna Haviarová
Jozef Zázrivec

*****

Miliónové nápady sú všade okolo
Divadlo Malá Chova z Malachova
K stáliciam na TDD bezpochyby patrí aj divadlo Malá Chova
z Malachova. Veď z našej prehliadky si neraz odnášali niektorú z cien.
Z piateho ročníka v Medzibrode to bola cena za najlepšiu réžiu pre
pani Evu Gajdúškovú. Videli sme v ich podaní Štepku, Afforsa a iných
autorov. V tejto sezóne sa rozhodli pre vlastnú tvorbu a autorský text
jedného z členov súboru. Ľubo Záhora sa vo svojej hre MILIONÁRI
poobzeral okolo seba a narazil na mnoho dramatických a komických
nástrah dnešnej doby. Hra poukazuje na súčasných ľudí, ktorí prekonávajú „svet“ po svojsky – občas smutne, inokedy komicky.
Po skvelých hrách, ktoré interpretovali, mali preto pocit, že v tejto
sezóne idú do risku. Ale risk je zisk, ako sa hovorieva a v prípade Malachovcov bol bohatým ziskom búrlivý aplauz.

*****

Sme doma a v hanbe nezostaneme
DOS Medzibrod čerpajúc z mnohoročnej tradície divadelníctva
v našej obci, väčšinou siaha po klasickej tvorbe našich ale i zahraničných autorov.
Myslím si, že týmto žánrom sme najbližšie k nášmu divákovi. Za

Osoby a obsadenie:
starý:
stará:
Jožko:
babka:
Marcela:
Berta:
podnikateľ:

Martin Pál
Lucia Gajdúšková
Ján Dobrota
Anna Kľačanová
Jana Kontrová
Mária Pálova
Milan Klesniak

Divadelný Rakárik
len ako v ženách ale aj ako herečkách. No a to, že premiéra, ktorá mala
byť na MDŽ sa presunula práve na Tajovského divadelné dni, to len
dokazuje. Takže čo kočky? Sme redy*?
*redy – (z angl.) pripravený
Osoby a obsadenie:
Hrajú:	Norika Dřímalková, Zuzka Huťová, Lucka
Tešínska a Baška Čangelová-Nabalená
Texty sledujú a prestavby realizujú: 
Siska Tešínska a Lucka Priesolová
Svetlá, zvuk, výroba scény: Andy Kabáč
Produkcia, asistent réžie a výroba scény:
Rado „Redy – Zakladateľ“ Kabáč
Dramaturgia a réžia:
Maroš Krajčovič

*****

Réžia, dramaturgia:
Kostýmy, scéna: 	
Text sledujú:

Eva Gajdúšková
Eva Gajdúšková
Ivana Môciková, Ivana Baculiková

*****

Sme redy? Kočky...
Divadlo medziBRODway Medzibrod
O tom, že ďalší domáci súbor, označovaný ako „mladí“ sa vždy
snažil zaradiť do repertoáru všetko možné, okrem klasiky snáď netreba
ani hovoriť. A nebude to inak ani teraz. I keď tajné predstavy o divadle „Zakladateľa Redyho“ možno tento titul zaskočil. Nevadí, veď
dozvedieť sa Všetko o ženách a ešte z dielne chorvátskeho dramatika
Mira Gavrana, ktorý získal v roku 1999 titul najlepší stredoeurópsky
autor, bude možno zaujímavejšie ako modré slony, či litre kečupu na
javisku...
Post režiséra po dvoch rokoch opäť prijal Maroš Krajčovič, s vedomím, že v kuloároch sa bude pošeptávať: „medziBRODway musí
vyhrať“. To by bol „Zakladateľ“ v siedmom nebi, ale protagonistkám
inscenácie ide predovšetkým o divadlo. Chcú ukázať, čo je v nich nie-

Čo všetko môže spôsobiť
kapustová polievka alebo
hosť do domu...
Pred niekoľkými rokmi sa s veľkým úspechom a diváckym ohlasom predstavil na TDD aj hosť. Vtedy to boli študenti herectva na FDT
AU v Banskej Bystrici s Vernou neverou. Dramaturgia prehliadky
chce zostať verná takejto tradícii a na tohoročnú prehliadku pozvala
vynikajúci neprofesionálny súbor, ktorého inscenácia bola v roku 2004
ocenená najvyšším titulom neprofesionálneho divadla „Tvorivý čin
roka“. Reč nie je o nikom inom, ako o Divadle Commedia z Popradu
a inscenácii podľa predlohy Františka Švantnera Málka.
Benkovci, ako ich familiárne voláme po ich šéfinovi Vladovi, inak
Santovi z reklamy na nemenovaný produkt, prichádzajú aj do Medzibrodu. Podľa knihy francúzskeho autora Reného Falleta napísal divadelnú hru Saša Gregar a na slovenský obraz ju pretavil už spomínaný
Vlado Benko, ktorý vie, že KAPUSTNICA je dobrá. A na to prídete aj
vy, ak prídete na predstavenie a uvidíte, ako sa robí z kapusty a klobásky bonbónik na záver prehliadky.
V tejto komédii sa predstavia členovia Commedie – Dušan Kubáň
– sťa studniar Francis Chérrase, Vlado Benko – sťa výrobca drevákov
Claude Ratinier a Michal Novák – akoby ten tam zhora a tam het.

Poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli finančne a v naturáliách
Elmont MP, s.r.o.
Lučatín

Anna Hrková
predajňa STANIČKA,
Medzibrod

Figaro

Mäsovýroba
Medzibrod

RD Hron
Slovenská Ľupča

Milan Lapin, Banská Bystrica

Pekáreň LOPEJ
Poľovnícke združenie
Torysa
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