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30.9.2019 / 18:30 hod. / kúpeľný hotel pax, spoločenská sála

agatha christie / a tak nezostal žiaden
Desať ľudí a jeden rafinovaný vrah, ukrývajúci sa na ostrove, z ktorého niet úniku. Neznámy hostiteľ a zločiny jeho 
hostí, ktoré dokázali pred svetom roky ukrývať. Figúrky desiatich malých černoškov, ktoré postupne miznú, vždy 
keď je niektorý z nedobrovoľných obyvateľov ostrova zavraždený. A všetko sa to deje podľa riekanky, ktorá visí 
v salóne. Majstrovské dielo „kráľovnej detektívky“ Agathy Christie, kde je každý potenciálnou obeťou i vrahom. 
Nikto však nevie, ktorý černoško je falošný...

Vstupné: 5 €, s rezidenčnou kartou Tr. Teplice 4 €
Predaj vstupeniek v informačnom centre KH PAX Trenčianske Teplice.

12.11.2019 / 18:00 hod. / kursalon tr. teplice

milenec
Niektorým mužom nejde len o jedno. Ale o tri.
Nechajte sa vtipným spôsobom previesť svetom plným nástrah, ktoré čakajú muža po 22 ročnom manželstve 
v brilantnej komédií svetoznámeho amerického autora Neila Simona, Last of Red Hot Lovers. Hlavný hrdina, 
usadený majiteľ reštaurácie, už nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie sa na cestu do sveta milostných románov. 
Rozhodne sa čeliť nástrahám zakázanej nemanželskej lásky. Objektom jeho túžob sa postupne stávajú tri atraktívne 
ženy, s ktorými sa dostáva do víru komických aj pikantných situácií. 
Účinkujú: Martin Mňahončák, Karin Haydu, Natália Puklušová, Dominika Žiaranová

Vstupné na voľné sedenie: 17 €
Predpredaj: infocentrum KH PAX / KIC Trenčín / Ticketportal.sk / Na mieste v deň podujatia: Kursalon Trenčianske Teplice

28.10.2019 / 18:30 hod. / kúpeľný hotel pax, spoločenská sála

moliÈre / lakomec
Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou...
Hra z obdobia klasicizmu má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša. Mestské divadlo 
Trenčín sa pri inscenovaní Lakomca vracia do Moliérových čias, kedy sa profesionálne kočovné divadelné spoločnosti 
presúvali po Európe a zabávali ľudí všade tam, kam prišli. Aj Moliére kočoval s takouto spoločnosťou po celom 
Francúzsku a vo svojich satirách na súdobú spoločnosť nešetril nikoho. Zažite s nami divadlo ako v Moliérových 
časoch! Hlavné životné krédo lakomec Harpagona je jasné: peniaze a majetok nadovšetko! Keď však Harpagon zistí, 
že mu jedna truhlička chýba, vtedy začne skutočný chaos, vznikajú komické situácie, odhaľujú sa ľudské charaktery 
a vrcholí boj o peniaze či lásku...

Vstupné: 5 €, s rezidenčnou kartou Tr. Teplice 4 €
Predaj vstupeniek v informačnom centre KH PAX Trenčianske Teplice.

4.11.2019 / 18:30 hod. / kúpeľný hotel pax, spoločenská sála

N. V. gogoľ / ženba
Alebo ako oženiť starých mládencov. Absolútna klasika svetovej dramatiky a komédie! V tomto príbehu si každý 
nesie svoje fóbie a tak nebude núdza o smiešne groteskné postavičky či komické situácie. Scénografia Silvie 
Ďurovcovej je inšpirovaná farbami a štýlom pamätnej izby N.V.Gogoľa v Rusku.

Vstupné: 5 €, s rezidenčnou kartou Tr. Teplice 4 €
Predaj vstupeniek v informačnom centre KH PAX Trenčianske Teplice.


