Na Zámocké hry zvolenské pricestuje jedenásť
divadiel
ZVOLEN. Hviezdy na nebi, hviezdy na scéne, hviezdy v nás. Také je motto tohtoročných
Zámockých hier zvolenských.
„Motto podčiarkuje tri atribúty festivalu. Predstavenia sa odohrávajú pod hviezdnou oblohou, scéna
patrí hereckým hviezdam rôznych divadiel a posolstvom festivalu je dotknúť sa hviezd v duši
divákov,“ povedala dramaturgička Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Uršuľa Ferenčuková.
Zámocké hry zvolenské sú najstarším plenérnym profesionálnym divadelným festivalom na
Slovensku, zvolenské divadlo pripravuje už 39. ročník. „Skladba festivalu je pestrá. Ponúka klasiku,
komédie, detektívku, muzikál aj detský muzikál,“ dodala Ferenčuková.
Na festivale sa predstaví jedenásť hosťujúcich divadiel. Zahraničným hosťom bude divákmi
obľúbené Městské divadlo Brno, ktoré sa Zámockých hier zvolenských zúčastní už po dvadsiatykrát.
Tento rok sa diváci môžu tešiť na veľkolepý muzikál v jazzovom štýle Chicago.
Zo známych hereckých mien príde do Zvolena Vlado Černý, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Anna
Šišková, Peter Šimun, Marta Sládečková, Miroslav Noga, Boris Farkaš, Lukáš Latinák, Marián
Labuda ml., Matej Landl, Marián Miezga, Ady Hajdu. Všetci sa predstavia v Shakespearovej komédii
Sen noci svätojánskej v podaní Divadla Astorka Korzo 90.
V predstavení Slovenského národného divadla Popol a Vášeň sa predstaví Martin Huba, Dušan
Jamrich či Eva Krížiková. Ďalším bratislavským hosťom bude Divadlo Aréna s komédiou z Bieleho
domu November. Účinkuje v nej Tomáš Maštalír, Boris Farkaš, Jana Oľhová, Martin Hronský a Ľubo
Gregor.
Medzi najväčšie lákadlá festivalu patrí nepochybne aj Radošinské naivné divadlo, ktoré pricestuje s
clivou komédiou Šťastné konce.
Slovenské komorné divadlo Martin sa predstaví s antickou komédiou od Sofokla Oidipus, Mestské
divadlo Žilina s politickým kabaretom Jánošík 007, ktorý ponúka pohľad súčasnej generácie na
jánošíkovský mýtus, slovenské dejiny i politickú súčasnosť.
Divadlo J. Záborského Prešov s Jožom aj Kvetou Stražanovcami privezie komediálny triler Smrtiaca
pasca, Štátne divadlo Košice komédiu Jaroslava Vostrého Tri v tom, Spišské divadlo Spišská Nová
Ves komédiu Mira Gavrana Všetko o ženách.

Festival už tradične otvorí premiérou domáce Divadlo J. G. Tajovského. Tento rok siahlo po komédii
z pera Raya Cooneyho Lekárske tajomstvo. S hercami činohry ju režijne pripravuje Martin Kákoš.
V ponuke je tiež predstavenie pre detského diváka, konkrétne muzikál Pipandelo, ktoré v Mestskom
divadle Actores Rožňava na motívy Márie Ďuríčkovej pripravila Tatiana Masníková.
„Činoherná časť festivalu bude 8. – 20. júna, tú vystrieda 24. – 30. júna operná,“ pripomenula
Ferenčuková. Vstupenky už divadlo začalo predávať. Dramaturgička odporúča lístky na predné
miesta, pretože tie v prípade nepriazne počasia platia aj do sály zvolenskej činohry.
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