
                     Shakespeare  s  deťmi v Eurovea

Letné shakespearovské slávnost oživia Bratslavu a  Bratslavský hrad nielen večernými 
predstaveniami najväčšieho divadelného autora všetkých čias, ale po prvý krát prinesú aj svoj  
projekt SHAKESPEARE S DEŤMI  do priestorov Eurovea námeste.  S krásnym výhľadom na Dubaj, 
na mäkkých vankúšikoch si budú môcť vychutnať rozprávočky a zároveň dozvedieť sa tajnost z 
divadelného hrnca a zasúťažiť si , čo vedia o Letných shakespearovsýkch sálvnstach a Williamovi 
Shakespearovi.

3. júla o 11,00 hodine
Kozliatka a vlk
Kaprálikovci 

Veselá rozprávka  s pesničkami od Kaprálikovcov, 
ktorú  si zamilujú malí i veľkí - všetci od 4 do 99 
rokov. Nechýba v nej známy príbeh, humor, 
pesničky, poučenie a to všetko v novom šate, v  
autorskom spracovaní ľudovej rozprávky. Starý 
Kapor -Dedo Dušan- ako Ujo Rozprávač,  s milým 
Kaprom Šupinkom vás budú sprevádzať príbehom 
a možno budú potrebovať aj vašu pomoc. ... Určite 

aj vďaka Vám, keď prídete, sa  tento veselý i napínavý príbeh  skončí dobre - tak ako v každej 
poriadnej rozprávke - a vĺčkovi cvaknú zuby naprázdno. 
Hrajú:Dušan Kaprálik, Michaela Kapráliková Medvecová, Martin Kaprálik, Zuzana Jurigová 
Kapráliková, Miško Kaprálik, Martinka Kapráliková

24. júla o 11,00 hodine
Cestoviny s vajcom
NevaDivadlo 

Autorská rozprávka na motívy obľúbeného príbehu o vajci, 
ktoré išlo na vandrovku. Naše vajce však na rozdiel od 
pôvodnej predlohy putuje po celom svete. Hlavný hrdina 
cestuje do Južnej Ameriky, Antarktídy, Austrálie, Afriky a 
vracia sa opäť na Slovensko do Európy. Pri putovaní 
stretáva ďalšie vajíčka alebo živočíchy, ktoré sa práve z 
vajíčka vyliahli, a tak zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len 
sliepky, ale všetky možné živočíšne druhy. V tejto hre 
vystupujú aj postavy cestovateľov, ktorí detského diváka 
informujú o konkrétnom kontinente a vyberajú zaujímavosti, 
ktoré si dieťa môže ľahko zapamätať. A čo sa stane s naším 
vajíčkom? Na to sa už príďte pozrieť osobne!!!
Hrajú: Róbert Máťuš, Lukáš Jurko

30. júla o 11,00 hodine
Na zemi dobre mi
Divadlo na hojdačke

…Vesmírna loď z ďalekej planéty má problém… May day, may 
day… Havaruje priamo do lesa… No, do lesa…
Na skládku medzi stromami, kde kedysi les býval. Podarí sa 
našim vesmírnym kamošom pomôcť zvieratkám v lese a opraviť
loď na návrat domov? Sci-fi je v divadle ojedinelý žáner, ktorý 
však ponúka pohľad z vonka na človeka a jeho správanie sa k 
našej planéte. Chceme, aby aj deti našich detí dýchali čistý 
vzduch tak ako my
a zažili prírodu aspoň tak ako my. Z lásky k Zemi sme do 
predstavenia zapracovali aj tému
triedenia odpadov. Diváci rovno na javisku pomôžu našim 



kamošom roztriediť papier,
plasty a sklo do správnych košov. Veselé bábkovo-činoherné predstavenie s pesničkami
a primeranou dávkou interaktivity
Hrajú: Alena Vojteková, Alexandra Nečesaná, Michal Legíň, Lukáš Jurko,
Róbert Máťuš, Simon Fico, Jakub Lužina

Predstavenia sa uskutočnia na Námest Eurovea  za sochou M.R.Šefánika s výhľadom na Dunaj a 
sú bez vstupného.


