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Program
piatok 28. august 2020

sobota 29. august 2020

13:00 OTVORENIE FESTIVALU – úvodný mini ceremoniál
13:30 Areál Mestského hradu, Banícka bašta, Zámocké námestie

0+
Vstup voľný

14:00 DIVADLO BABADLO: O malom nervóznom prasiatku
14:35 Bábková rozprávka pre deti
Nádvorie Uličky slávnych nosov, Ul. J. Kollára

3+
Vstup voľný

14:30 JÁN HARRY HARUŠTIAK
15:00 Originálny storočný ﬂašinet
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

14:30 VERNISÁŽ – medzinárodnej a slovenskej karikatúry
15:00 Súčasná európska karikatúra a výstava Pod rúškom
Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie

5+
Vstup voľný

15:00 DRAŽBA ČISTÉHO PAPIERA
15:30 s dodatočným kreslením prítomných karikaturistov
Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie

10:00 DIVADLO SPOZAVOZA: Tajomstvo oceánu
10:35 Bábková inscenácia o veľkom putovaní malej veľryby
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

3+
Vstupné 5 €

10:30 HUS LIETAJÚCA
10:40 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

11:00 TAMBORES
11:20 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

5+
Vstup voľný

11:00 TEÁTRO NELINE: Ja som Inna
11:45 Bábkový príbeh o hľadaní a dôvere
Kino Akropola, Ul. P. Križku

7+
Vstupné 6 €

15:00 DIVADLO POD BALKÓNOM: Janko a Marienka
15:50 Bábkové interaktívne predstavenie pre deti
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

3+
Vstupné 4 €

11:30 LA FAMÍLIA
12:15 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

15:40 TAMBORES
16:00 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

12:30 HUS LIETAJÚCA
12:40 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

15:50 HUS LIETAJÚCA
16:00 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

12:30 IMPROKARIKATÚRA
13:30 Improvizované kreslenie prítomných karikaturistov na danú tému
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Ul. P. Križku

10+
Vstupné 3 €

16:00 NOSY HUMORISTOV
16:30 Odhalenie umeleckého reliéfu
Nádvorie Uličky slávnych nosov, Ul. J. Kollára

3+
Vstup voľný

4+
Vstupné 4 €

16:45 LA FAMÍLIA
17:30 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

12:30 DIVADLO SPOZAVOZA: Ahoj, pán Sova!
13:15 Predstavenie plné bláznivého humoru
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie
13:00 Divadlo Actores
13:20 Pouličný sprievod masiek s cyklokárou
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

17:00 TÚLAVÉ DIVADLO: Ešte jeden zázrak
18:30 Čarovné putovanie históriou
Kino Akropola, Ul. P. Križku

12+
Vstupné 14 €

17:00 WORKSHOP S BUBLINOU
18:30 Bábkové gagy
Balkón Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

13:30 JÁN HARRY HARUŠTIAK
14:00 Originálny storočný ﬂašinet
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

18:00 HUS LIETAJÚCA
18:10 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

14:00 TAMBORES
14:20 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

18:30 DIVADLO ACTORES
18:50 Pouličný sprievod masiek s cyklokárou
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

14:00 POTULNÉ DIVIDLO: Táračky
15:10 Veselé putovanie slovenskými dejinami
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

8+
Vstupné 7 €

14:00 WORKSHOP S BUBLINOU
15:30 Vyrob si domček – knihu
Balkón Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

14:30 DIVADLO BABADLO: O malom nervóznom prasiatku
15:05 Bábková rozprávka pre deti
Nádvorie Uličky slávnych nosov, Ul. J. Kollára

3+
Vstup voľný

14:30 LA FAMÍLIA
15:15 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

15:30 HUS LIETAJÚCA
15:40 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

16:00 DIVADLO ACTORES
16:20 Pouličný sprievod masiek s cyklokárou
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

16:30 JÁN HARRY HARUŠTIAK
17:00 Originálny storočný ﬂašinet
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

19:00 BRUSELENIE ALEBO PREVAŽNE NEVÁŽNE O EURÓPE
20:10 Známe tváre glosujú európske témy a mýty
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

12+
Vstupné 11 €

19:00 LUNETRDLO: O ženách a mužoch
20:25 Deväť poviedok o vzťahu dvoch pohlaví
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 7 €

20:30 TAMBORES
20:50 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

21:00 Koncert CHICK 2 CHICK TRIO
22:00 Pôvabná dámska hudobná formácia
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

12+
Vstupné 6 €

21:00 DIVADLO GUNAGU: Mutanti
22:30 Čierna komédia o tolerancii na Slovensku
Kino Akropola, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 17 €

21:00 JURAJ KEMKA číta STANA RADIČA
21:15 Večne živé aforizmy známeho humoristu
Nádvorie Uličky slávnych nosov, Ul. J. Kollára

5+
Vstup voľný

22:30 DREAMDANCERS
23:00 Pouličná ohňová paráda
Štefánikovo námestie

5+
Vstup voľný

23:30 Koncert LA3NO CUBANO
01:00 Pestrá zmes rôznych tanečných rytmov
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

15+
Vstupné 7 €
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16:30 RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: Čo sa sníva trpaslíkom
19:00 Komédia Stanislava Štepku o výskyte trpaslíkov
Kino Akropola, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 21 €

ust 2020
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17:00 DIVADLO "A" – DIVADLO SHANTI: Lakomec
18:30 Slávna komédia mravov o ľuďoch a peniazoch
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

12+
Vstupné 7 €

13:00 HARRY THEATER: Krajčír Nitôčka
13:50 Bábková rozprávka o tom ako sa všetko zlé na dobré obráti
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

4+
Vstupné 5 €

18:30 LA FAMÍLIA
19:15 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

14:00 DIVADLO ACTORES
14:20 Pouličný sprievod masiek s cyklokárou
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

19:30 TAMBORES
19:50 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

14:30 TAMBORES
14:50 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

19:30 DIVADLO KONTRA: Poručík z Inishmore
20:30 Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 9 €

14:30 DIVADLO KĽUD: Cicho, bo skajpujem s dzifku!
15:35 Komédia o kosení, novej komunikácii a starých problémoch
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

7+
Vstupné 7 €

20:00 POTULNÉ DIVIDLO: Legenda – Jánošíkowa?
21:00 Komédia o tom, ako to asi a možno v skutočnosti bolo
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

9+
Vstupné 7 €

14:30 ČISTÉ DIVADLO: O škodlivosti tabaku a iné jednoaktovky
15:55 Stále aktuálna komédia A.P.Čechova o ženách a mužoch
Kino Akropola, Ul. P. Križku

21:00 JURAJ KEMKA číta STANA RADIČA
21:15 Večne živé aforizmy známeho humoristu
Nádvorie Uličky slávnych nosov, Ul. J. Kollára

5+
Vstup voľný

21:30 DREAMDANCERS
22:00 Pouličná ohňová paráda
Štefánikovo námestie

5+
Vstup voľný

21:30 DIVADLO LA KOMIKA: Tri a pol chlapa
23:10 Smrteľná dávka humoru a hudby v nesmrteľnom žánri kabaretu
Kino Akropola, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 16 €

22:00 Koncert STO MÚCH
23:00 Ekologický horehronsko-podpoliansky funky underground
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

10+
Vstupné 6 €

00:00 MALALATA BALKAN BASHAVEL
02:00 Jedinečná tancovačka a fúzia balkan beats, gypsy, reggae
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

15+
Vstupné 8 €

nedeľa 30. august 2020

14+
Vstupné 14 €

15:00 LA FAMÍLIA
15:45 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

16:00 HUS LIETAJÚCA
16:10 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

16:00 DIVADLO ZO ŠUFLÍKA: O kocúrovi a pyšnej hviezde
16:45 Rozprávka o sile lásky a priateľstva
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

3+
Vstupné 4 €

16:30 DIVADLO ACTORES
16:50 Pouličný sprievod masiek s cyklokárou
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

17:00 JÁN HARRY HARUŠTIAK
17:30 Originálny storočný ﬂašinet
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

17:30 LA FAMÍLIA
18:15 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

10:30 HUS LIETAJÚCA
10:40 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

17:30 DIVADLO KONTRA: Life kouč
18:45 Terapeutická komédia o úspechoch a pádoch dnešnej generácie
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

15+
Vstupné 9 €

10:30 DIVADLO ZO ŠUFLÍKA: Klauniáda
11:15 Bábkové divadielko pre najmenších
Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža, Štefánikovo námestie

2+
Vstupné 4 €

18:30 TAMBORES
18:50 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

11:00 LA FAMÍLIA
11:45 Pouličná estráda bizarnej rodinky
Štefánikovo námestie

3+
Vstup voľný

19:00 DIVADLO ASTORKA KORZO ´90: Zakázané uvoľnenie
20:15 Tragikomédia o troch mladých ženách a čakaní na ženícha
Kino Akropola, Ul. P. Križku

11:00 DIVADLO LUDUS: Labyrint prísloví
12:00 Náučná rozprávka o prísloviach a porekadlách
Kino Akropola, Ul. P. Križku

8+
Vstupné 8 €

11:30 TEÁTRO NELINE: Stolček, prestri sa!
12:15 Slovenská ľudová bábková rozprávočka pre najmenších
Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku

4+
Vstupné 6 €

12:00 TAMBORES
12:20 Bubenícka show
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

12:00 WORKSHOP S BUBLINOU
13:30 Staň sa redaktorom vlastného časopisu
Balkón Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

12:30 HUS LIETAJÚCA
12:40 Veľká nadrozmerná bábka
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

13:00 JÁN HARRY HARUŠTIAK
13:30 Originálny storočný ﬂašinet
Štefánikovo námestie

0+
Vstup voľný

15+
Vstupné 16 €

Predaj vstupeniek
Vstupenky si môžete zakúpiť rýchlo a pohodlne cez on-line systém na
www.gagy.eu alebo osobne v Kultúrnom a informačnom centre na Štefánikovom námestí 35/44 v Kremnici. Počet vstupeniek a kapacity scén sú tento
rok obmedzené. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nebude sedenie číslované.
Majiteľ vstupenky sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a všetky
nariadené hygienické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 a pandémiou koronavírusu, ktoré sú vždy aktuálne dostupné na www.korona.gov.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme vám príjemnú zábavu a krásne umelecké zážitky.
Zmena programu vyhradená

 Festival Kremnické Gagy
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Tieto Gagy sú zvláštne. Síce originálne a kreatívne
ako vždy, ale niečím zvláštne. Tak ako celá
doba, počas ktorej sme ich pripravovali a od
základu niekoľkokrát menili naplánovaný, hlavne
medzinárodný program. Dlho sme nevedeli,
či vôbec budú. Budú! ...a budú slovenské, povedali
sme si jednohlasne. Teda dúfame, že budú, lebo
tieto noviny vydávame týždeň pred festivalom :)
Tak či onak, rozhodli sme sa pozvať výhradne
domácich umelcov a aspoň trochu pomôcť paralyzovanému sektoru kultúry.
A je tu ešte jeden dôvod. Umelci potrebujú publikum, divákom chýba živé
umenie a bez humoru sa žiť skutočne nedá. Kremnické gagy napriek
všetkým opatreniam tento rok ponúknu kultivovanú zábavu na rôznych
miestach, prevažne v exteriérových priestoroch. Celkovo nás čaká 74
predstavení z ktorých je 46 bez vstupného, avšak s regulovaným vstupom.
Nebude chýbať program pre deti, vynikajúce profesionálne či amatérske
divadlá, koncerty, skrátka humor a satira vo všetkých žánroch. Jednotlivé
predstavenia budú rozmiestnené v rôznych od seba vzdialených lokáciách.
Umelci v uliciach a živé námestie je neustále v pohybe, pouličné divadlá
migrujú a menia svoj tvar i miesta. Festival predsa len nestratí zahraničnú
príchuť. Svoje najnovšie diela vystavia karikaturisti z 12 európskych krajín.
Gagy sú tento rok zvláštne, zodpovedne sme sa na ne pripravili. Veríme,
že aj vďaka vám, naši milí diváci, zvládneme všetky hygienické opatrenia
a napriek kontrolovaným kapacitám si festival v príjemnej a komornej
atmosfére užijeme tak, ako nikdy predtým.
Pavol Kelley
 producent festivalu

Hovorí sa, že na svojich deťoch vidíme ako starneme.
Také dieťa je aj náš festival. Tento rok nás pôvodne
čakal štyridsiaty ročník. Boli sme pripravení osláviť
ho veľkolepo. Medzinárodne a silným odkazom
na to najzaujímavejšie, čo sa na festivale za tie
štyri desaťročia udialo. Žiaľ, jubileum sa odkladá.
O rok! Rozhodli sme sa usporiadať tento ročník
s poradovým číslom 39,5. Pre náš festival nie je
takáto číselná zvláštnosť ničím výnimočným. Vlastne
nám tak nejako od začiatku nevychádzajú roky. Totiž
samotný festival začínal pred štyridsiatimi rokmi nultým ročníkom. Stranícki
prisluhovači tej doby si mysleli, že ďalší ročník už aj tak nebude. Napriek tomu
nám okrúhlu pečiatku dali. To je však iná téma. To si zrekapitulujeme pri tom
našom okrúhlom výročí. Tento rok bude organizačne náročnejší, ale chceli sme
udržať kontinuitu podujatia. Vieme, že vy – naši diváci so zmyslom pre náročný
humor, ste slobodní, ale aj zodpovední. Spolu to s rozumom a s nadhľadom
určite zvládneme. Humor je síce silnejší ako pandémia, ale prosím dodržiavajte
všetky hygienické nariadenia, naše pokyny a organizačné opatrenia. Verím,
že si po festivale povieme: dokázali sme to.
Roman Vykysalý
 riaditeľ festivalu

Ďaku
uje
eme, že
e dod
održ
ržiav
vate hy
ygienic
cké narriaden
nia:

Vstup len
s rúškom alebo
prekrytím tváre

Používajte
dostupnú
dezinfekciu rúk

Dodržujte
rozostupy
2 metre

Zákaz vstupu
so zvýšenou
teplotou

Festival sa realizuje pod záštitou ministerky
kultúry SR, pani Natálie Milanovej.

Milí smiechuchtiví návštevníci – opäť po roku vitajte!
Nie vždy nám všetko vychádza ako chceme... a už
to zistil aj náš, váš, svetoznámy festival. Na všetkom
negatívnom je pozitívne, že humor nás neopúšťa.
Kým sa vieme zasmiať aj na sebe alebo aktuálne na
tejto komplikovanej dobe, ešte stále je nám dobre.
Posledné mesiace nás naučili, ako sa dá tráviť
každodenná rutina. Aj keď to bude znieť ako fráza,
naučili sme sa žiť inak, efektívnejšie. Aj tento skoro
štyridsiaty ročník festivalu humoru a satiry prežijeme inak. S organizátormi
sme nič nenechali na náhodu, a urobíme všetko preto, aby bola bezpečnosť
a hygiena na prvom mieste. Aby sme sa o rok na korona-ročníku Kremnických
gagov iba pousmiali a užili si festivalové jubileum naplno a s medzinárodnou
účasťou ako po minulé roky. Napriek tomu verím, že ulice budú opäť
(primerane opatreniam) plné pod rúškom sa usmievajúcich skalných, ale aj
nových návštevníkov. Prajem vám veľa príjemných zážitkov, nezabudnuteľných
spomienok a príjemné chvíle strávené v Kremnici.
Alexander Ferenčík
 primátor mesta Kremnica

Milí návštevníci Kremnických gagov, vážení diváci!
Som rád, že aj v týchto neľahkých časoch sa
organizátori rozhodli nevynechať obľúbený európsky
festival humoru a satiry, s ktorým Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku dlhodobo
spolupracuje. Vďaka pandémii sú účinkujúci z radov
domácich. To nám však dáva príležitosť podporiť
domáci humorný ruch, a ten rozhodne stojí za to.
Bránice v Kremnici rozochveje množstvo pútavých predstavení, vystúpení,
koncertov a workshopov od slovenských interpretov. Očami slovenských
hercov, inﬂuencerov, komikov, úradníka a okamihu chceme prispieť aj my –
a tým pripomenúť európsky rozmer festivalu. Skúsime sa pozrieť na Brusel,
teda Európsku úniu, s nadhľadom i z podhľadu. Veríme, že si s nami prídete
po európsky „zabruseliť“ v piatok večer. Našim cieľom je podporiť živú kultúru
(a nemáme na mysli len tú v jogurtoch) a dopriať vám i vašim blízkym príjemnú
zábavu na tomto tradičnom a súčasne jedinečnom podujatí.
Ladislav Miko
 vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

© KREMNICKÉ GAGY – Festivalové noviny 2020 vychádzajú ako príloha Denníka N a týždenníka Týždeň, pre obyvateľov Mesta Kremnica a návštevníkov festivalu.
Náklad 35 000 ks. Redakčne a obsahovo pripravila agentúra NEO ART. Graﬁcká úprava: Creative Department. Tlač: Komárňanské tlačiarne.
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2020 dramaturgicky a produkčne pripravili: Pavol Kelley, Roman Vykysalý, František Jablonovský, Daniela Pápayová,
Tamara Vykysalá, Katarína Pokorná, Zuzana Tileschová, Janka Kolláriková, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Peter Zsapka a Miroslav Marko.
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Juraj Kemka bude
čítať Stana Radiča
V piatok a v sobotu večer v príjemnej atmosfére
Uličky Nosov. Stano už 15 rokov nie je medzi
nami. Kremnické gagy zo všetkých síl podporoval
a významne sa podieľal na ich rozvoji. Spomíname
na neho s láskou a humorom. Pripomenieme
si ho čítaním jeho krátkych, inteligentných,
vtipných a nadčasových aforizmov, ktoré boli jeho
najobľúbenejším literárnym útvarom. Stano Radič
deﬁnoval aforizmus ako to, čo zostane z románu
po vyškrtnutí všetkého zbytočného.

Stano Radič mal srdce bojovníka. Bez váhania
zasahoval tam, kde cítil, že treba zasiahnuť,
a tvrdošijne kráčal za svojim cieľom. Hneď
na začiatku povedzme od sľubnej kariéry
sociológa do geta podceňovaného humoru.
Jednoducho cítil, že tam patrí. V spolupráci
s Jarom Filipom vyoral neprehliadnuteľnú
brázdu morálnej zodpovednosti, záväznej
pre každého humoristu. Prehlboval ju celým
životom, vždy vedel, kde je jeho miesto. V stave
ohrozenia, keď šlo o všetko, nezaváhal, opustil
závetrie javiska či štúdia a bytostne sa vrhol do
konkrétnej politiky. Slovné hračky a duchaplné
pointy zamenil za priamu agitáciu v teréne,
kde pomáhal dezorientovaným voličom
nachádzať východiská. Vlastne sa o tom cudne
mlčí, ale Radičove zásluhy o to, že konečne
voľne dýchame a žijeme v demokracii (síce
stále dosť svojráznej, no zaplaťpánboh i za to),
sú priam zakladateľského charakteru. Radič
humorista predbežne čaká na zhodnotenie.
Jeho početné a rôznorodé aktivity sa vzájomne
prekrývajú, výsledok neraz skresľuje popularita
širokými vrstvami obľúbených tradičných
žánrov. No už teraz je jasné, že ťažisko jeho
humoru bolo v úsečných a ako britva ostrých
aforistických útvaroch, či už to boli rozkošne
absurdné predpovede počasia alebo bleskové
improvizované charakteristiky a komentáre
v televíznych reláciách. Sú vizitkou brilantne
fungujúceho a pohotovo reagujúceho intelektu,
akých máme málo. Bude nám bolestne chýbať...
Kornel Földvári v roku 2005

„Abso
olút
l tny ano
onym
m
je pr
prá
ázdny
ny lisst
v čist
stejj obá
álke
e .“
„Šoky sú rôzne,
ale najhorší je zajtrajšok.“
„ Snobovi pado
ol zo
o srd
dca
drahý kam
drah
meň..“
„V politike je dôležité
skúmať, ale nepovedať.
V láske zasa povedať,
ale neskúmať.“

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

DIVADLO GUNAGU

Čo sa sníva trpaslíkom

Mutanti

Trpká komédia Stanislava Štepku ponúka zaujímavú a vtipnú dramatickú
konfrontáciu. Manželský vzťah a zákulisie kšeftárskej agentúry vyrábajúcej
zábavné ľudové umenie pre nenáročné vrstvy. Tvorba a proces fungovania
masovej či verejnej televíznej prezentácie nevkusu a gýču, čo sa vydáva za
kultivované umenie. Našim podnikateľským trpaslíkom sa v slovenskom umení
nesníva o tom, aby umelecky vyrástli, ale aby sa všetci naokolo znížili na ich
úroveň. Protikladom bývalého operného speváka – tvorcu takýchto programov
je jeho otec, dôchodca, bývalý dramaturg vo verejnoprávnej televízii, ale aj
záhadná starenka, ktorá prináša zaujímavý poetický odkaz z dávnej minulosti.

Čierna komédia o prvých aj posledných veciach 4% človeka. Toto je hra
o tolerancii na dnešnom Slovensku. Bola napísaná pre Viktora Horjána
a Csongora Kassaia a je čiastočne autobiografická. Príbeh dvoch gayov,
z ktorých jeden premýšľa, čo po ňom ostane. Tisíc plyšových hračiek, čo po
ňom hádzali v Let´s dance? Alebo druh, ktorý rád varí a upratuje a radšej
než Bergamana pozerá kurzy Jamie Olivera? Alebo by to mohlo byť dieťa?
Obom protagonistom, ktorí prekvapujú vo svojej menej známej hereckej
polohe, brilantne sekunduje Zuzana Šebová, ktorá sa po materskej dovolenke
opäť vrátila do GUnaGU. Hoci Mutanti mali premiéru pred ôsmimi rokmi,
sú dnes ešte aktuálnejší, než v dobe svojho vzniku a stihli sa stať kultovým
predstavením divadla GUnaGU.

Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Andrea Martvoňová,
Jana Labajová, Mojmír Caban, René Štúr, Samuel Spišák alebo Ondrej Hraška,
Martin Šenc, Ladislav Hubáček a Vladimír Svítek

Účinkujú: Zuzana Šebová, Csongor Kassai, Viktor Horján
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ČISTÉ DIVADLO

O škodlivosti tabaku
a iné jednoaktovky

Čisté divadlo príde na festival humoru s klasickou komédiou stále aktuálneho
Antona Pavloviča Čechova, ktorého 160. výročie narodenia si v tomto
roku pripomíname. Uvedieme jeho jednoaktovky “Pytačky” a “Medveď”
a dramatický monológ “O škodlivosti tabaku”. Prečo? Pretože tie texty spolu
súvisia. Čechov v nich zaostril na vzťah medzi mužom a ženou. Na vzťah
dvoch bytostí, ktoré pochádzajú z rôznych planét. Keď nie sú spolu, je to ťažké,
keď sú spolu, je to katastrofa. Čechov rozoberá tento vzťah spôsobom, ktorý je
radosť inscenovať a ponúka možnosť bravúrnych hereckých koncertov.
Účinkujú: Ján Jackuliak, Elena Spaskov, Karin Adzimová a Gregor Hološka

TÚLAVÉ DIVADLO

Ešte jeden zázrak

Nový letný projekt Túlavého divadla vás jednej temnej noci zavedie do kraja
niekde za Viedňou, ktorý je síce teraz zvaný Hornými Uhrami, raz však bude
aj Slovenskom. V predvečer jednej kráľovskej korunovácie tu blúdia španielsky
kráľovský agent s tajným poslaním, mladá a zmätená slovenská deva, manžel
budúcej cisárovnej s krízou stredného veku a predovšetkým sama budúca
cisárovná. Okolo nich sa objavuje všade prítomný slovenský ľud, ktorý sa na
seba vtedy aj dnes, až príliš podobá. Ešte jeden zázrak je správa o slovenskej
krajine a o všetkom, čo jej roky patrilo ešte pred tým, než skutočnou
slovenskou krajinou bola. Výpravná kostýmová hra s pesničkami vás zavedie
do nočnej Bratislavy i Dómu sv. Martina.
Účinkujú: Štefan Martinovič, Lucia Hurajová, Štefan Richtárech,
Adela Mojžišová, Zuzana Kyzeková, Jakub Ružička, Radovan Hudec

DIVADLO ASTORKA

DIVADLO LA KOMIKA

Zakázané uvoľnenie

Tri a pol chlapa

Do opustenej dedinskej krčmy, kde sa práve v deň semifinále MS v hokeji
pokazila káblovka, a preto zíva prázdnotou, vbehnú nevesta a ženíchova
svedkyňa, ktorá nevestu uniesla. Čakajú na ženícha hodinu, dve, tri. V krčme
sedí len jej majiteľka, bývala herečka. A tragikomédia o troch mladých ženách
sa môže začať.

Traja chlapi – každý z nich je iný, ale niečo ich predsa len spája. Smrteľnú
dávku humoru a hudby zažijete v nesmrteľnom žánri kabaretu a jedinečnom
predstavení. Každé je iné a výnimočné svojim obsahom, ako aj nákazlivo
dobrou náladou.
Účinkujú: Roman Pomajbo, Tomáš Palonder a Števo Martinovič

Účinkujú: Zuzana Porubjaková, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková
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DIVADLO KĽUD

DIVADLO KONTRA

Cicho, bo skajpujem s dzifku

Poručík z Inishmore

Komédia o kosení, novej (modernej) komunikácii a starých (večných)
problémoch. Kladzanske ľudové divadlo je typické tým, že hrajú vo východoslovenskom, presnejšie zemplínskom dialekte a každé z ich predstavení
je autorské. Divadlo získalo v roku 2011 na Kremnických gagoch Cenu
Stana Radiča za Objav roka.

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore tragicky zmizne kocúr. Nie hocijaký,
ale miláčik radikálneho teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý
prichádza pomstiť svojho obľúbenca. Vražedne smiešna komédia o teroristoch
je takou silou, že sa vám chce umrieť od smiechu. Poručík z Inishmore Martina
McDonagha, prezývaného aj “Írsky Tarantino”, bola označená za najlepšiu
komédiu roka 2003 (Olivier Award for Best New Comedy) Hra je považovaná
za jednu z 15 najlepších hier všetkých čias.

Účinkujú: Stano Lenárt, Martina Žipajová, Jozef Jenčo/Miro Jenčo,
Peter Vancák, Jaro Michľo, Natália Vancáková, Mirabella Hričáková,
Marcel Hartoš, Viktória Hartošová, Jana Labajová

Bruselenie

Účinkujú: Matej Erby, Antónia Kurimský Oľšavská/Diana Semanová,
Ján Kovalčin, Michal Kucer, Peter Olejár a Peter Čižmár

DIVADLO KONTRA

alebo prevažne nevážne o Európe

Life kouč

Stred Európy je Kremnica, nie Brusel. Preto je načase pozrieť sa tej našej Únii
poriadne na zúbok. Aké sú tie najzábavnejšie euromýty okrem zakrivených
uhoriek? Aké vtipy o sebe v Európe rozprávame? Je s euroúradníkmi niekedy
aj zábava? Na tieto pálčivé otázky dneška odpovie eurokomisia známych
slovenských osobností, ktoré budú glosovať nielen európske témy a bruseliť
na tenkom ľade. Originálny komponovaný program, vytvorený iba pre
Kremnické Gagy.

Chceš objaviť svoj potenciál, naprogramovať sa na úspech a pritom sa
dozvedieť, ako prinútiť partnera, aby umyl riad? Príď na stretnutie s life koučom!
Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Jej život je jedna veľká katastrofa.
Šéfka s ňou stráca trpezlivosť, priateľ k nej nemá úctu a čo je najhoršie – Wendy
sa nedokáže ani len obhájiť. Colin je terapeut. Pomáha ľuďom uvedomiť si chyby
a nájsť vlastnú cestu. Ale čo ak sám z nej vybočí? Čo ak sa v tom stráca? Life
kouč je komediálny príbeh dvoch ľudí, z ktorých jeden nachádza svoje miesto
v džungli života a druhý si uvedomí, že cesta, ktorou išiel doteraz, nevedie tam,
kam by si želal. Komédia Nicka Reeda je Pygmalion 21. storočia. Tejto generácie,
ktorej nepostrádateľnou vecou je najnovší model mobilu. Colin stojí pred ťažkou
úlohou. Spraviť z mladej naivky úspešnú ženu. Svižné dialógy plné humoru.
Gagy premiešané s ľudskosťou robia túto komédiu neobyčajne príťažlivou. Life
kouč nezmení tvoj život, ale zafunguje stimulujúco a osviežujúco, ako vydarená
terapeutická seansa. Divadlo Kontra v roku 2018 získalo prestížne ocenenie
Dosky za najobľúbenejšie divadlo sezóny na Slovensku.

Účinkujú: Ladislav Miko, Magda Vášáryová,
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michael Szatmary a Ady Hajdu

ické20gagy
Kre30maun
ugust 20

28—29—

oru a satiry
Európsky festival hum
Humour and Satire
European Festival of

Účinkujú: Peter Čižmár, Petra Čorňáková, František Balog, Lucia Hrašková
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DIVADLO A + DIVADLO SHANTI

LUNETRDLO

Lakomec

O ženách a mužoch

Stále aktuálna komédia francúzskeho spisovateľa Molièra v podaní Divadla "A"
a Divadla Shanti. Dej sa odohráva v Paríži 17. storočia, kde žije starý vdovec
so synom a dcérou. Po meste kolujú chýry, že je najväčší lakomec v širokom
okolí. Starý lakomec nemá inej práce ako čo najviac zarobiť na pôžičkách
a obchodoch. Majetku má toľko, že do konca života by nemusel pohnúť ani
prstom, ale svojim deťom dá ledva na základné ošatenie. Na ich city nedbá,
ba dokonca hľadá pre ne finančne najvýhodnejšieho partnera. Dcére vyberie
starého obchodníka len preto, že netrvá na žiadnom vene. Pre seba si vyhliadol
mladú krásavicu. Je síce chudobná, ale aspoň nemá vysoké nároky. Lenže
tú istú ženu miluje aj jeho syn. Jeho oddaný sluha chce svojmu pánovi veľmi
pomôcť, a tak v záhrade nájde a vykope lakomcov poklad. Keď to lakomec zistí,
celý svet sa mu zrúti. Myslí, že je to jeho definitívny koniec. Prišiel o všetko
a na svadbu úplne zabudne.

Ľupčianske netradičné divadlo pôsobí na ochotníckej scéne už vyše
20 rokov. Inscenuje výlučne vlastné texty, prevažne humorného charakteru,
ktoré prezentuje na početných súťažiach a prehliadkach. Deväť poviedok
o vzťahu dvoch pohlaví, ktoré majú medzi sebou tak veľa sporov len preto,
lebo nemôžu žiť jeden bez druhého. Komédia o nepolitizovaní a neriešení
globálneho otepľovania. Len o hľadaní toho druhého. Alebo aspoň o návode,
ako to urobiť, aby si ten druhý nepustil omylom plyn. Inscenácia, ktorú sa
oplatí vidieť, tak ako aj ostatné diela tohto skvelého amatérskeho súboru.
Inscenácia o ideálnom mužovi a ideálnej žene. O čakaní na príchod milovanej
osoby. O opúšťaní a schádzaní. O pravej láske. O zatváraní kufra, varení
držkovej polievky a volebnom práve, O púšťaní plynu, trávení, strieľaní do
hlavy a otváraní krabičky cigariet. O zbieraní známok, varení fašírky z hada
a radostnej starobe.

Účinkujú: Eva Líšková, Richard Hlavatý, Patrik Hostačný, Nela Jakubisová,
Vojtech Bartko, Jarmila Bakusová, Stanislav Baran, Bianka Bartošová,
Michaela Vrábová, Štefan Orság, Dušan Hraňo, František Kňazovič,
Viera Marsinová, Anna Nedeljaková

Účinkujú: Jaroslav Janíček, Zuzana Úradníčková, Katarína Nemcová,
Michaela Vrbová

POTULNÉ DIVIDLO

POTULNÉ DIVIDLO

Táračky

Legenda – Jánošíkowa?

Justína a Maryša sú dve zanietené babky, ktoré sa rozhodnú v rámci
udržiavania tradícií zorganizovať páračky, na ktoré však nik nepríde. Čo sa
stane, keď medzi starými haraburdami objavia poklad vo forme almanachu
starého deda Kumíka, ktorý si zapisoval dejiny Slovákov takpovediac po
svojom. Ak k tomu pridáte jabĺčkové víno, tak nič iné, ako veselé putovanie
dejinami Slovenska od Samovej ríše, cez smrteľnú posteľ kráľa Svätopluka,
Máriu Teréziu až po Štúrovcov.

Predstavenie vychádza z úspešnej inscenácie Medzibrodského kočovného
divadla na motívy hry Jánošík! od Jozefa Mokoša. Paškvil pre dvoch hercov
so živou hudbou a piesňami. Je to už 330 rokov, čo sa v Terchovej narodil
obyčajný človek Juraj Jánošík. Dlho si nepožil, veľa toho nenazbíjal a bez toho,
aby sa o to nejako špeciálne pričinil, stala sa z neho legenda a národný hrdina.
A čím nám je Jánošík dnes, milí Slováci? Pravda je len jedna. Tá, ktorej veríš.
Účinkujú: Tomáš Pohorelec, Juraj Haviar

Účinkujú: Juraj Haviar, Tomáš Pohorelec
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Program pre deti
TEÁTRO NELINE

DIVADLO SPOZAVOZA

Ja som Inna

Tajomstv
vo oce
eánu

Deväťročná Inna, žije v detskom domove. Pretože si nerada umýva ruky
a je neposedná, Gertrúda – riaditeľka detského domova, dá toto vytŕčajúce
dieťa na adopciu Gorile. Napriek prvotnému strachu sa Inna s Gorilou zblíži.
Gorila, mimochodom vášnivá čitateľka, síce žije na smetisku a živí sa predajom
starožitností, stane sa pre Innu tou najlepšou spoločníčkou. Inna v nej objaví
spriaznenú dušu, ktorej nezáleží na tom, či má umyté ruky, ale na nej samej.
Dokáže jej poskytnúť lásku a pocit bezpečia, ktoré jej v detskom domove
chýbali. Koniec však nie je jednoznačne pozitívny ani negatívny. Napriek tomu,
že sa Gorile a Inne podarí založiť si vytúžený antikvariát, otázka „vyštvania“
z domova ostáva tichým, ale výrazným výkričníkom nad svetom, ktorý museli
pre netoleranciu opustiť. Predstavenie Ja som Inna, rozpráva dojímavý príbeh
o samote, prekonávaní strachu z ľudí a hľadaní dôvery v súčasnom svete.

Bábková inscenácia o veľkom putovaní malej veľryby za domovom.
Predstavenie vzniklo na motívy knihy Gerda. Malá veľryba, ktorá sa jedného
dňa ocitne sama, sa vydá na dobrodružnú cestu naprieč oceánom, počas
ktorej získa mnoho zážitkov a priateľstiev. Predstavenie odkrýva aj enviro tému
a snaží sa už v detskom veku prebudiť záujem o triedenie odpadu a čistotu
okolo seba.
Účinkujú: Miro Mihálek, Patrícia Sopkovičová

Účinkuje: Petronela Dušová

HARRY THEATER

DIVADLO LUDUS

Krajčírr Nitôčk
ka

Labyrin
nt príslo
oví

Interaktívna autorská inscenácia pre deti, ale aj dospelých s pesničkami.
Šaty robia človeka! Tak nejako sa to hovorí, však? Ale všetky šaty musel niekto
vyrobiť, lepšie povedané ušiť. A my vám rozpovieme príbeh o jednom krajčírovi,
ktorý sa volal Nitôčka a jeho pomocníčke Ihličke. Je to príbeh o tom, ako sa
dobré na zlé obráti a zlo zase všetko v dobré navráti.

Pôvodná rozprávková hra pre deti, inšpirovaná zbierkou Slovenské príslovia,
porekadlá a úslovia. Učiteľ povedal: Nikto učený z neba nespadol. Čo nejde
od srdca, to nejde do srdca. A čo sa za mladi naučíš, to v starobe nepochopíš.
Ale zapamätajte si. Nie je učený ten, ktorý veľa vie, ale kto vie, čo mu treba...

Účinkujú: Mária Olejníková, Ján Haruštiak

Účinkujú: Lukáš Tandara, Michal Rovňák, Júlia Kováčiková / Mirka Durná,
Martin Kollár
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DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

O kocúrovi
a pyšnej hviiezd
de

DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

TEÁTRO NELINE

Klauniáda

Stolček , prestrri sa
a!

Rozprávka o sile lásky a priateľstva. Hlavným
hrdinom príbehu je kocúr Leo, ktorý si vytvorí
puto k jednej z hviezd na oblohe. Tá jedného dňa
zmizne a on sa ju rozhodne hľadať. Leo opustí svoj
domov a vydá sa na dobrodružnú cestu, aby ju
našiel. Stretne prefíkanú mačku, v lese natrafí
na zákonom chráneného hlucháňa hôrneho či na
bláznivého čarodejníka Lesomila. Leo postupne
príde na to, že svet mimo jeho domova je celkom
iný a plný nástrah. Láska a dobro však nakoniec
zvíťazia. Predstavenie aktívne zapája diváka do
samotného deja.

Klauniáda je veselé a farebné predstavenie
s Vendelínou a Valentínou. Ústrednou témou
príbehu o dvoch klaunkách je výber povolania.
Jedna sa rozhodne vymeniť svoje klaunské
povolanie za iné. Hra poukazuje na to, že každé
povolanie je náročné a treba mať patričné znalosti,
zručnosti, vlohy či talent. O každom povolaní,
ktoré je súčasťou divadelnej hry, zaznie pesnička.

Rozprávka v ktorej je miesto pre lásku, pesničky
a tri kúzelné zaklínadlá: Stolček, prestri sa!
– Somárik, zatras sa! – Obušok, z vreca von!
Magická trojka, ktorá sprevádza Janka na
ceste ku šťastiu. Jazyk bábkového divadielka
je inšpirovaný charakterom jazyka slovenských
tradičných rozprávok a sprevádzaný ľudovými
pesničkami.

Účinkujú: Andrea Chytčáková, Dominika Gjerová

Účinkuje: Petronela Dušová

Účinkujú: Andrea Chytčáková/Ema Slyžková,
Dominika Gjerová

DIVADLO BABADLO
DIVADLO SPOZAVOZA

DIVADLO POD BALKÓNOM

Ahoj , pán Sov
va !

Janko a Marie
enk
ka

Divadelné predstavenie plné bláznivého humoru,
dobrodružstva a pesničiek. Pán Sova žije vo svojom
domčeku, ktorý má dve poschodia. Čaká, kým
konečne zaspí. Spánok neprichádza. Zato však
prichádzajú mnohé iné bláznivé návštevy. Podarí
sa mu konečne zaspať? Viete aký je najlepší liek
na spánok?

Výchovné kontaktné predstavenie s pesničkami pre
deti, ale aj dospelých o tom, čo sa stane alebo môže
stať, keď deti neposlúchnu rady svojich rodičov.
Tiež vtipne nabáda rodičov, aby nenechávali deti
bez dozoru. Poukazuje na to, že aj krásne a lákavé
veci môžu skrývať nebezpečenstvo a aj na to,
že v súčasnosti sa možno stratiť nielen v lese,
ale aj v obchodnom centre.

Účinkujú: Miro Mihálek, Patrícia Sopkovičová
Účinkujú: Juraj Haviar, Silvia Zaprihač Pavlíčková
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O malom ne
ervó
ózn
nom
m
prasiatku

Interaktívne predstavenie o prasiatku a jeho
zvieracích kamarátoch prináša rôzne humorné
situácie. Do deja zapája samotné deti, ktoré sa
stávajú súčasťou malého detektívneho príbehu
s ponaučením.
Účinkuje: Lukáš Takáč

— Sc
céna Európa — Nádvor
orie Čierrna veža
a

Chick 2Chick Trio

Cubano
La3noC
L

Pôvabné, ženské a muzikálne. To je kom
orný koncert šarmatného
dámskeho tria, ktoré nemôže na Kremnický
ch gagoch chýbať.
Originálne aranžmány populárnych piesn
í v kombinácii s autorskou
tvorbou pre ženský trojhlas.
Hrajú a spievajú: Kristína Smetanová
– klavír, spev;
Kristin Pikus – cajon, spev; Erika Rein/Zuz
ana Hollá – spev

múch
Sto m

Boldiš,
Hrajú: Tono Gúth, Roman Kovács, Adam Kováčik, Jano
Jano Kružliak, Miloš Bulík, Peťo Kunzo

Malalata

k 15. výročiu
Skupina odohrá koncert svojich najznámejších piesní
d, v ktorom
groun
under
funkyický
vzniku kapely. Sto múch je ekolog
ej pauze
koročn
niekoľ
Po
.
vplyvy
ke
olians
-podp
dominujú horehronsko
znova koncertujú.
Hrajú: Juraj Haško, Maca Cmorejová, Lucia Žiaková,
Miroslav Páv, Ján Fiala

namiešaný
La3no Cubano je slovenská tanečná kapela. Hrá dobre
u, etno,
folklór
ského
sloven
ťou
Worldmusic koktejl so sviežou príchu
ats,
afrobe
a,
cumbi
latino,
o,
(cigan
v
rytmo
elektro a rôzných tanečných
ch
pestrý
Zmes
l.
menta
experi
o,
balkan
orient,
ton,
reggae
drum´n´base,
v.
diváko
počet
zený
hudobných štýlov. Vychutnajte si koncert pre obmed
patrí.
Gagy
vé
Bude to tancovačka ako sa na piatko

Martin Novák,

Hudobný projekt Malalata
je synonymom pre originá
lnu fúziu
balkánskych beatov, cigáns
kej muziky, mexickej cumbie
a karibského
reggae. Dvojica slovenskýc
h DJs spája tieto rytmy do
osobitých setov,
ktoré navyše dopĺňa o nes
pútanú a nákazlivo energic
kú performance
Balkan bashavel!
Hrajú: Roman Lalík a Jakub

Kmošena
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Živé námestie a umelci v uliciach
Hus lieta
ajúca
a - GáG
GáGá.ssk

Tambores

nadrozmerná 5 metrová bábka

bubenícka show
bu

La Famíliia
pouličná estráda bizarnej rodinky

Divadl
dlo
Actore
ores
sprievod masiek
asiek
s cyklokárou
u

Ulička nossov
v

Ján Harry
y Harrušttiak
k

Dreamdance
ers

odhalenie slávneho reliéfu

originálny storočný ﬂašinet

večerná ohňová paráda
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Vernisáž výstavy medzinárodnej
a slovenskej karikatúry
piatok 28. augusta o 14:30  Súčasťou vernisáže je aj dražba čistého papiera
s dodatočným kreslením prítomných karikaturistov
Galéria NBS – Múzeum mincí a medailí – Štefánikovo námestie

Výstava karikatúr počas festivalu  piatok od 14:30 do 20:00  sobota od 10:00 do 20:00  nedeľa od 10:00 do 17:30

Súč
časn
ná eu
uróp
pska karrikatú
úra
Pripravili sme reprezentatívnu prehliadku súčasnej európskej karikatúry. Dvanásť európskych štátov a dvanásť popredných tvorcov karikatúr. Sú to tí, ktorí na
Kremnických gagoch už vystavovali, dokonca osobne kreslili naživo pred obecenstvom. Z objektívnych dôvodov nikto z nich nemôže prísť osobne, výstava napriek
tomu predstaví aj ich najnovšie karikatúry.

Juraj Cajchan

Stefan Despodov

Gerhard Gepp

Švédsko

Bulharsko

Rakúsko

Istvan Kelemen

Oleksy Kustovskij

Małgorzata Lazarek

Maďarsko

Ukrajina

Poľsko

O-sekoer

Pol Leurs – Poleurs

Cristina Sampaio

Belgicko

Luxembursko

Portugalsko
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Pavel Taussig

Jugoslav Vlahović

Vlasta Zábranský

Nemecko

Srbsko

Česko

Pod rúško
om

Ľubomír Kotrha

Roman Sika

Vladimír Pavlík

Bruno Horecký

Slovenskí karikaturisti reagujú na COVID-19

František Mráz

Improkarikatúra
Improvizované kreslenie
karikaturistov "tu a teraz"
na tému Koronavírus.
sobota 29. august o 12.30
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Ul. P. Križku

Ďakujeme
produktovým
partnerom
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VRBOVSKÉ
PIROHY.SK

Múzeum min
ncíí
workshopy pre deti
PIATOK 17.00
Bábkové gagy
Na divadlo sa netreba len pozerať, ale si ho
aj zahrať. Nie každý chce byť herec, no kto
by nechcel mať svoju vlastnú bábku, ktorej
vdýchol život po tom, ako si ju vlastnoručne
vyrobil? Na šnúrke, či na paličke, z papiera,
či z plyšu, fantázii a výtvarným technikám
sa medze nekladú!
SOBOTA 14.00
Vyrob si domček-knihu!
Znejú tieto dve slová nespojiteľne?
Na druhom tvorivom workshope vás
presvedčíme o opaku. Deti si na ňom
môžu vytvoriť dom s izbami svojich snov
a poskladať ho do pop-up knihy, ktorú si
zoberú kamkoľvek so sebou :-)

NEDEĽA 12.00
Staň sa redaktorom vlastného časopisu!
Čo všetko obnáša práca na časopise,
ako vznikajú články, aktivity a ilustrácie
a aké rôzne typy povolaní sa na jeho vzniku
podieľajú? To všetko sa deti dozvedia od
redaktoriek z Bubliny a na workshope si
budú môcť vytvoriť svoj časopis s témami,
logom aj obálkou podľa vlastných predstáv.
Tvorivo sa s vami zabávajú:
Vanda Gábrišová, Ivana Šáteková
a Broňa Schraggeová

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
ŠPECIÁLNE OTVÁRACIE HODINY POČAS
FESTIVALU KREMNICKÉ GAGY
Navštívte naše expozície
a objavujte poklady!
LÍCE A RUB PEŇAZÍ
Peniaze a medailérstvo
v dejinách Slovenska
piatok 28. 8. 2020  10.00 – 20.00 h
sobota 29. 8. 2020  10.00 – 18.00 h
nedeľa 30. 8. 2020  10.00 – 17.30 h
Vstupné:
3 €  dospelí
1,50 €  deti, študenti, seniori, ZŤP

Múzeum gýč
ča

Tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi
vytvor si vlastnú mincu, kaligrafia

Jedinečná zbierka predmetov z pochybnou
umeleckou hodnotou sídli v Bellovom dome
v hornej časti Štefánikovho námestia a je
jedinou expozíciou tohto druhu v Európe.
V súčasnosti obsahuje a vystavuje cennú
zbierku skoro tisíc päťsto exponátov
rozdelených do tematických sekcií.
Okrem prehliadky unikátnych artefaktov
zažijete hneď pri vstupe detektor gýča
a množstvo prekvapení.

Sprievodný program
ryžovanie zlata, razba mincí
MESTSKÝ HRAD s Kostolom sv. Kataríny
piatok 28. 8. 2020  10.00 – 17.30 h
sobota 29. 8. 2020  10.00 – 18.00 h
nedeľa 30. 8. 2020  10.00 – 17.30 h
Vstupné:
3 €  dospelí
1,50 €  deti, študenti, seniori, ZŤP

Počas festivalu bude Múzeum gýča otvorené
piatok od 11.00 – 20.00,
sobotu od 10.00 do 20.00
nedeľu od 10.00 do 15.00.
Tešíme sa na vás!

Ukážky organovej hudby
(v rámci prehliadky kostola sv. Kataríny):
sobota 28. 8. 2020  11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 h
nedeľa 29. 8. 2020  11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 h
Tvorivá dielňa
sobota a nedeľa  10.00 – 17.30 h
výroba odznakov s vlastným motívom
Informácie na www.muzeumkremnica.sk
alebo v expozíciách múzea.

Odfotíme a vytlačíme ti vtipnú fotografiu v originálnych
a ručne maľovaných obrazoch Petra Stankoviča.

Ďakujeme
partnerom

NOVÝ EKOLOGICKÝ POHÁR
vrátiš alebo si necháš na pamiatku

Ďakujeme
mediálnym
partnerom
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1. Areál Mestského hradu
2. Ulička slávnych nosov
3. Múzeum Gýča
4. Verejné WC
5. Catering umelcov a hostí
Kočiareň – Mestský úrad
6. Scéna Štefánikovo námestie
7. Galéria Múzea mincí a medailí
8. Balkón – Múzea mincí a medailí NBS
9. Scéna Európa – Nádvorie Čierna veža
10. Mestské informačné centrum
Predaj vstupeniek

partnerom a divákom
om, dobrovoľníkom,
ník
ov
ac
pr
olu
sp
ým
všetk
pomoc a podporu.
iateľskú atmosféru,
za skvelú náladu, pr

mnú zábavu !
je
rí
p
a
y
k
it
ž
á
z
Krásne

11. MsKS – Mestské kultúrne stredisko
Akreditácia umelcov a hostí
13. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Festival je držiteľom
prestížneho ocenenia

14. Verejné WC
15. Autobusová zastávka SAD
16. Gastro a Fun zóna Floren

ARKABL
REM
EA

12. Kino Akropola

ESTIVAL
SF
RT

za najlepšie európske
festivaly značky EFFE
2019-2020

Hlavní organizátori:

17. Gastro a Fun zóna Pod Hradbami
18. Kontrolovaný vstup A
19. Kontrolovaný vstup B

Festival z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Generálny mediálny partner:

Hlavní mediálni partneri:

Reklamní partneri:

Spoluorganizátori: NEO ART, spol. s r.o. Bratislava  Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí, Kremnica  Občianske združenie 1115, Kremnica  Kultúrne a informačné centrum, Kremnica

Kreatívny partner:

