
21. - 23. jún 2019  
9. ročník festivalu  
bábkového divadla  
(MODRA, 31. máj 2019) Bábky od výmyslu sveta, 
divadlo v rozmanitých formách, rozprávkové príbehy 
hrané, čítané, no aj do detailu preskúmané. 
Pôvabný prvý letný víkend zažijete v prostredí parku 
pri jazierku, v Letnej čitárni pri Kultúrnom dome 
Ľudovíta Štúra aj priamo v ňom, v Historickej radnici 
a v Kine Mier. Modra bude v tomto roku skutočne 
celá rozprávková doslova a do písmena a s novým 
vizuálom bohatšia o programy pre batoľatá aj 
dospelých otvára brány úplne všetkým.  

                 
GAŠPARKO - slobodný, dôvtipný, veselý a nebojácny  
sa stal novým symbolom nášho festivalu bábkového divadla 
ROZPRÁVKOVÁ MODRA. Autorom loga je výtvarník a 
ilustrátor Jano Wajcko Vajsábel. 

 
PIATOK - 21. 6.  
18.00 - 20.00 Otvorenie výstavy marionetových 
  bábok Animare Silva / Historická radnica
  
SOBOTA - 22. 6.  
10.00 - 11.30 Workshop pre rodičov / Divadlo ako 
  výchovný prostriedok s Kristínou  
  Letkovou z MaKiLE / malá sála KD 
Hlavný program divadiel / park pri KD 
14.00 - 15.00  Anjel Cyrifandel / Divadlo Šikulko  
16.30 - 17.30 ZkuFraVon / More príbehov 
18.00 - 18.35 Ako sa Jano s drakom porátal /  
  Animare Silva 
19.00 - 20.00 Hamlet, alebo nález lebky / Túlavé 
  divadlo / pre dospelých 
Bratia kočovníci / sprievodná hudba  

 
NEDEĽA - 23. 6.  
10.00 - 11.00 LiLi / Batolárium / Féder Teáter -  
  interaktívne predstavenie pre batoľatá do 
  3 rokov / malá sála KD 
Hlavný program divadiel / park pri KD 
14.00 - 14.40  O príšerne krásnej princeznej / Féder 
  Teáter 
15.00 - 16.00 Tyjátr / Ivan Gontko  
16.30 - 17.30 Zajko Lajko / Divadlo Žihadlo  
18.00 - 18.40 Červeňkráľ a Žltovláska / Thalia Teatro 
Flašinet Ivana Gontka  
 
Večerný program pre dospelých / Kino Mier 
19.30 - 21.00 Rozprávková hudba / Peter Konečný  
- fascinujúca prednáška s projekciou 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paralelný program / Letná čitáreň / sobota a nedeľa: 
14.00 - 17.00 Rozprávkový stan s perinkami /  
  s Patríciou  Jarjabkovou v sobotu, Pánom 
  Mrkvičkom (T. Hujdičom) v nedeľu  
  a so Zuzanou Polonskou  
14.00 - 18.00 Bábkodielňa U Modrušky   
  s Tatianou Šulíkovou  
14.00 - 18.00 Kút rozprávkových zaklínadiel  
  a lesných kúziel / OZ ĽUSK 

Areál plný atrakcií a dobrôt / sobota a nedeľa: 
FOLLY / kútik s úžasnou detskou literatúrou / stánok 
C-A-T / creative-art-toys / prekrásne maňušky 
Drevený kolotoč / jedinečný zážitok 
Rozprávkový Restaurant / Bistro Kinečko / mňam! 
Čokoládovňa Mlsná Emma / výborná káva a čokoláda 
 
Modranská Beseda, organizátor podujatia,  
Vás srdečne pozýva! Vstup na festival je voľný!

PODROBNÝ PROGRAM NA FB a WWW ORGANIZÁTORA MODRANSKÁ BESEDA  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partneri Rozprávkovej Modry 2019 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporili Bratislavský samosprávny kraj  

a Mesto Modra. Podujatie finančne podporili Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty a Ministerstvo dopravy a 
výstavby SR. Partneri podujatia sú Kultúrne centrum Modra, OZ ĽUSK, MÉDIA MODRA, TV Pezinok, Folly - knihy a kreatívne 

potreby, Bistro Kinečko, Mlsná Emma, portál SDEŤMI.com, OZ My ženy, PermaVia, PHO, Skautský zbor Fénix. 
 

	
Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako 
občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. 
Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné 
činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných 
seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo.  
www.modranska-beseda.sk 
 
Kontakt: Agáta Petrakovičová Šikulová, +421 911 292 178, agata.petrakovicova@gmail.com	


