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ZAČÍNAME » 14:00
Monsters Cafe klauniáda divadla Haaf,
maľovanie na tvár, detský workshop
Galéria Kontajner DJ Peťo detské disco, tvorivá dielňa, 
maľovanie na tvár, Divadlo Tandem: Blázni? Neblázni! 

POCHOD » 15:30
Monsters Cafe - Veľký Draždiak, Šutrovka
Galéria Kontajner - Veľký Draždiak, Šutrovka 
bláznivý sprievod klaunov, šašov a komediantov,  
masky a nástroje vítané

HLAVNÝ PROGRAM » 17:00  
Veľký Draždiak, Šutrovka 
spoločné stretnutie všetkých veselých Petržalčanov
CIRKUS ROMÁNA divadlo Haaf
THE SUSIE HAAS BAND Námorníci na suchu

Komunitné podujatie pre rodiny s deťmi  
a všetkých veselých Petržalčanov.



3. 4. 2022  10:00 DK Zrkadlový háj 
RECEPT NA LEVA  Divadlo Fí
Viktor sa stretáva s Hankou. Zdanlivo náhodné stretnutie vyústi do veľkého 
dobrodružstva. Hanka sa mení na leva a jediný kto jej dokáže pomôcť je Viktor.     

3. 4. 2022  DK Lúky 15:00
MAGICKÝ DOM MADAM DRAGANY  Divadlo Úsmev 

Bizarný svet Madam Dragany a jej slúžky Amorely prevráti naruby slečna 
Capučína. Vďaka vytrvalosti menia spoločne s milým Konstantínom svoj 

osud a oslobodia sa z „domáceho väzenia“. 
10. 4. 2022 10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00
DON ŠAJN ALEBO MÁRNOTRATNÝ SYN  Tyjátr
Don Šajn premrhá celý majetok v kockách a kartách a preto sa rozhodne 
oženiť s Doňou Karolínkou, dcérou bohatého Dona Avenéza. V hre 
nechýba Gašparko, ktorý ako sluha Dona Šajna po celý čas glosuje jeho 
konanie vtipnými komentármi. 

17. 4. 2022  10:00 DK Zrkadlový háj 
O PRÍŠERNE KRÁSNEJ PRINCEZNEJ   Féder Teáter

Princezné majú svoj osud dávno daný. Musia sa jednoducho vydať 
za princa. Niekedy to skomplikuje drak alebo nudné čakanie vo veži, 
no inak je to jasné ako facka. Čo však v prípade, že princezná je taká 

škaredá až sa jej boja všetci princovia? 
17. 4. 2022  DK Lúky 15:00
TRI KOCKY DROŽDIA  Bábkové Divadlo Morgonrock
Ľudia bezohľadne vyrúbali lesy, vyhnali zvieratá a za trest prišiel 
zlý čarodejník Koroňák. Čert Kolofón sa vydáva v ústrety ďalšiemu 
nebezpečnému dobrodružstvu, na svojej púti nebude bojovať len o tri 
kocky droždia, ale aj o osud celého sveta na pokraji ekologickej katastrofy.

24. 4. 2022  10:00 DK Zrkadlový háj
ALICA v krajine zázrakov   Štúdio Divadlo za zrkadlom

Petržalský rozprávkový muzikál o dobrodružstvách neposedného 
dievčaťa v sebe ukrýva mnoho ponaučení a drobných detailov zo života 
a z vnútorného sveta dieťaťa, ktoré objavuje absurdnosť sveta dospelých. 

24. 4. 2022  DK Lúky 15:00
PRÍBEH MALÉHO SRDIEČKA  Divadlo  Agapé
V starom červenom kufríku sú dve krajiny. Krajina čiernych srdiečok  
kde všetci sú na seba zlí, nemajú sa radi a ubližujú si. Ale existuje aj krajina 
bielych srdiečok, kde sú všetci kamaráti, pekne sa hrajú a majú sa radi. 
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Predaj vstupeniek: www.ticketportal.sk a 2 hodiny pred predstavením
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