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Milí moji! (nie, zle, príliš familiárne a starosvetské...)
Milí naši! (lepšie, také familiárne a starosvetské...)
Alebo jednoducho: Milí všetci – opäť v našom GAGYvreci!
Dnes som premýšľala, prečo tak bytostne potrebujeme
radosť, pohodu a smiech? Celé to pavučinové teoretizovanie
o humore je väčšinou o tom, ČO a PREČO je niečo smiešne.
A už sa to na nás začne filozofickopsychologickosociologickoumenovednefreudovskobergsonovsko...
valiť. Áno, aj ja mávam tieto smiecholapačské,
nudné, teoretické pokusy poraziť trápnou definíciou neviditeľnú armádu Komična. Ale rýchlo
ma to, našťastie, prejde (nech mi niekto dokáže,
že lenivosť je zlá vlastnosť, v dejinách každopádne častokrát menej škodlivá ako jej opak). Nie, ja
si radšej spomeniem napríklad na jedného insitného radošinského, dnes už nebohého,
filozofa, ktorý sám seba šteklil, keď mu bolo chvíľku po pohrebe jeho zákonitej ženy na
vlastné prekvapenie akosi clivo. Sám sa teda začal „pod pazucháma čiglať“ a hneď mu
bolo veselšie! Alebo jeden môj sedliacky predok, profesiou samozvaný dedinský hrobár
s exkluzívnou licenciou. Ten sa vraj tak bál prísť z krčmy opitý domov, že si radšej opicu chodieval vyležať do vlastnoručne čerstvo vykopaného hrobu. Tam si spieval svoje
práve zložené ľudové pesničky do hviezdneho neba a asi mu tiež bolo dobre... Mám
v rodokmeni aj tzv. lepšejších ľudí, dokonca prezidenta, vedca a herečku nemého filmu,
ale slobodný humor a plebejská radosť báčiho Jana z Tóth Komlóšu sú mi akosi bližšie a smiešnejšie.
Vtipno a Smiech sú ako Hlas a Ozvena. Demokraticky, jednoducho a fyzikálne automaticky fungujú len
na správnom mieste a za správnych okolností. Takým správnym miestom, časom a príčinou je nepochybne posledný augustový víkend, Kremnica a GAGY. Kremnické GAGY – to je Vaša istota, ktorou Vás my
chceme nanovo prekvapiť. Po vlaňajších Gagoch som si pozbierala a vyhodnotila rozličné ohlasy a zistila
som, že popri prevládajúcom nadšení sa objavilo najviac výčitiek typu: na to a to predstavenie sme sa
nedostali, lebo tam bolo veľa ľudí a protekční VIP... A teraz neviem, je to
dobre či zle? Asi som sama sebe zlou protekciou, lebo na niekoľko programov som sa nepretlačila ani ja, ale verte mi, že šarmantnú
náhradu som si vždy aj ako ohrdnutá diváčka našla.
Radujme sa, že Kremnické GAGY sú vďaka nadšeniu
zakladateľov, profesionalite organizátorov, priazni sponzorov, vďaka tradícii, prostrediu, ponuke a atmosfére
príťažlivé pre čoraz viac domácich aj pútnikov. Mňa
teší, že rovnako pre všetky generácie publika, začínajúcich aj pokročilých umelcov, roduverných aj
zahraničných hostí.
Medzinárodný aspekt Gagov, odkedy do dynamického organizačného tímu pribudol slovenský rodák
z Francúzska pán Peter Bu, nadobúda samozrejmú
podobu... a nejde o žiadne strašenie typu: bubububububu, ale
o fakt, že humor hranice nemá a chce sa mu kočovať.
Decká z umeleckých škôl, ochotníci aj múdri
klauni, šašovia, kresliari, herci, muzikanti a iní im
podobní výmyselníci a vtáci mávajú všade
rovnako pestré krídla, drzý zobák a láskavé oči.
A Vy, naši diváci, im dajte svoj smiech
ako výplatu najväčšiu.
Vopred sa na to všetko spolu s Vami
s chuťou chystá

Poďakovanie
Hlavní organizátori – Mesto Kremnica,
Nezisková organizácia NEO, n. o. Bratislava, G.A.G.-umelecká agentúra,
spol. s r. o. Banská Bystrica,
Spolok Klub mladých Labyrint
o. z. Kremnica a Múzeum gýča,
o. z. Kremnica – ďakujú spoluusporiadateľom, všetkým sponzorom,
mediálnym partnerom, členom
Akadémie humoru Slovenska, účinkujúcim a divákom za trvalú podporu
a želajú im, aby sa v Kremnici vždy cítili
dobre a vždy sa do tohto nádherného
a príjemného mesta radi vracali.

Sranda víťazí
Hymna Kremnických gagov
Tam pod Skalkou nad Kremnicou salvy znejú.
Nie sú to výstrely, to ľudia sa smejú.
Tam, kde po stáročia razili dukáty,
sú Slováci aj smiechom bohatí.
A tam, kde stojí stĺp, tá spomienka
na mor, šíri sa nákaza len na humor.
Kde je vedľajšie, kto koho porazí,
tam vždy sranda víťazí!
Hudba, text:
Milan Markovič

Darina Abrahámová, hlavná
dramaturgička festivalu
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ANKETA: Čo veselé vás postretlo od posledných Kremnických gagov...?
Oslovili sme členov Akadémie humoru Slovenska. To sú tí „neobyčajní smrteľníci“, ktorí bdejú nad tým,
aby kultivovaný a umeleckými hodnotami obdarený humor a satira na Slovensku nevymreli.
A navrhujú pozoruhodné diela a výkony vytvorené za poslednú sezónu na ocenenie Zlatý gunár alebo Trafená hus.
čilo. V ten deň som si neustále opakoval: Počiatek, Počiatek, máš ty ale blbé meno, ani prezident Slovenskej
republiky ti na neho nemôže prísť.

Milan MARKOVIČ
Len samé veselé veci
pri tvorbe pre tlač, rozhlas
a televíziu, predovšetkým
v českých službách, kde ten
humor predsa len ešte nespadol celkom na dno.
Tomáš JANOVIC
Podarilo sa mi zohnať (už
dávno rozobraný) liek na depresie: Veľkú knihu židovských
anekdot. Vrelo odporúčam. Tu
je malá ukážka: Pán Kohn sa
vrátil z koncentráka a rozpráva
ľuďom, ktorí ho obdivujú ako
hrdinu, o svojich zážitkoch. "Nemáte poňatie, ako taký
koncentrák vyzerá. Predstavte si obrovský priestor
obohnaný ostnatým drôtom, za ním ďalší plot nabitý
elektrinou, v každom rohu strážna veža so svetlometmi, na dvore ozbrojení esesáci... Hotová pevnosť!
A predsa som sa tam dostal."
Ľubomír BELÁK
Výrečnosť a verejné prejavy nášho pána prezidenta,
ktoré sú neraz okorenené
bonbónikmi. Ten posledný
cukrík sa mu podaril, keď
chcel niečo naozaj pozitívne
povedať o ministrovi financií
a pridať sa tak k zatĺkaniu pravdy o jeho návšteve na
jachte v Monaku. Počiatek, tak sa ten minister volá,
akosi nejde dokopy so spisovnou slovenčinou. A náš pán
prezident si ctí všetko, čo je slovenské, aj gramatiku. Pri
prejave začal slovami. "Nie je pravda, že pán minister
POČIATEK...“, tu sa zháčil, pretože mu jeho učiteľská
minulosť našepkávala, že niečo s tým menom nie je
v poriadku. Ale ako bystrý právnik sa rýchlo spamätal
a pokračoval: „...teda minister POČIATOK!". To mi sta-

Ján VALTER
Postretli ma veselí priatelia, čo ma vždy natoľko rozveselí, že sa dokážem usmievať
od stretnutia k stretnutiu.
Volá sa to „bezdôvodné kontinuálne veselie“.
Jakub NVOTA
Skutočne postretnutý veselím som sa cítil na stanici
v Břeclavi o pol tretej v noci,
keď už nešiel žiadny vlak
a ja som nemal kam ísť. Vtedy
som stretol muža, ktorý povedal: „Sám píti je neveselo.“
A tak sme tam boli do rána medzi spešninami a veselo.
Ráno vyšlo ako vždy slnko a prišiel vlak. Lebo od toho sú
rána. Odchádzal som s odkazom, že "píti sám je neveselo" a ešte s ním som postretol mnohých jeho kolegov.
Martin GEIŠBERG
Od posledných Gagov to
najvtipnejšie, čo som stretol,
som ja sám. Skutočne je to tak.
Najväčšia sranda je, ako sa chovám. Keby som mal tú možnosť
vystúpiť zo seba samého a pozorovať, čo stváram, určite by
som pukol od smiechu. Nanešťastie, aj to príde vždy, keď je už po všetkom a potom
to už také vtipné nie je. Poznáte to, no nie?
Iveta RADIČOVÁ
Predstavenie Fetišistky v SND či Rómeo a Júlija po
záhorácky v Záhoráckom divadle, ale aj ranná relácia

Hemendex v rádiu Expres. Či
projekty ako Divadlo v podpalubí alebo výstava SNM
o živote v 20. storočí, ktoré
prinášajú nové pohľady na
staré témy. Aj preto som ich
navrhla na cenu Stana Radiča, lebo ma nielen pobavili,
ale nútia nás aj zamyslieť sa.
Roman VYKYSALÝ
Najviac ma rozveselila
skutočnosť, že som v Prešove
a Leviciach objavil Engelsovu ulicu. Nie je to však viac
smutné ako veselé?

Peter KOVÁČ
Lučenec. Hostinec U čierneho orla. Vládne mu velikánsky
portrét Františka Jozefa. Chlapi politizujú. Aktuálna téma
– výrok Jána Slotu o Maďaroch, ktorí prišli do Karpatskej
kotliny na malých, chlpatých
a krivonohých koníkoch.
"Áno, je to tak! Jano má pravdu!" – kričí chlap z Lovinobane. "A ešte k tomu škaredých..." – pritvrdzuje.
"Zato vy ste sem došli z Paríža na mercedesoch..." –
odpovedá mu chlap z Rapoviec, človek so zmyslom
pre rovnováhu.
Kornel FÖLDVÁRI
Vo vrcholovej politike
máme toľko komikov, že sa
je na čom smiať priam každý
deň. Aj keď je človeku vlastne skôr do plaču.

Obrodenie myšlienky Múzea Gýča
Tak, a je to tu! A nastálo! Vždy poteší, ak zaujímavá myšlienka prežije.
Nekonečne poteší, ak sa aj zrealizuje.
To bolo tak. Prvý pokus o otvorenie Stálej expozície gýča sa uskutočnil v Kremnici 3. júla 2005 v jednej malej miestnosti na
prízemí Bellovho meštianskeho domu na Štefánikovom námestí č. 14. Tu bola zhromaždená doteraz najväčšia zbierka (viac
ako 200 ks) gýčových predmetov – prevažne z darov i výpožičiek. Stála expozícia však bola tri roky viacmenej provizórna.
Dnes môžeme smelo svetu ohlásiť, že myšlienka expozície Múzea Gýča v Kremnici prežila. Stála, podstatne rozšírená
a zinovovaná expozícia bola otvorená v tom istom dome 3. júna a 4. júla 2008 aj slávnostne. (Ten deň sme nazvali Dňom
nezávislosti – od umenia.) Múzeum Gýča rozšírilo expozíciu na 18 sekcií a exponáty prevyšujú počet 444 kusov. Európsky
unikát medzi múzeami disponuje aj certifikátom „Slovenský rekord“. Návštevné hodiny sú v letnej sezóne v utorok, štvrtok, (piatok), sobotu a nedeľu od 10:00 do 16:00 hod. Na požiadanie aj inokedy. Ako požiadať? Jednoducho, na telefónnom
čísle 0944 071 626. A pripravuje sa aj www.gyc.sk.
„Bratstvo všetkých ľudí sveta bude možné len na princípe gýča. Nikto z nás nie je nadčlovek, aby celkom unikol gýču. Gýč patrí
k ľudskému údelu.“
M. Kundera

-3-

www.gagy.eu

29. – 31. august 2008

Kadernícky ošiaľ v Kremnici
Unikátni kaderníci z Barcelony možno učešú aj vás
Kadernícky salón, v ktorom sa odohráva divadelné predstavenie. Hra sa
nezaobíde bez dvoch kaderníkov
z Barcelony s najšikovnejšími rukami na svete. Najdôležitejšími
protagonistami sa tak či onak stávajú náhodní protagonisti spomedzi divákov, ktorí sa odvážia zveriť do rúk
expertov na vlasy a vizáž. Do dvoch hodín sú schopní
vykúzliť na ich hlavách odvážne a obdiv vzbudzujúce umelecké diela, z ktorých nespustíte oči. Vytvárajú účesy, aké nespravia ani najvychýrenejší
kaderníci. Nepracujú len s tužidlami či lakmi, ale
aj s vynaliezavosťou a dôvtipom. Ak náhodou
nemáte vlasy, nie ste z kola von. Účes dokázali
vytvoriť aj na holohlavých.
Zázračné kreácie dvojice z Barcelony, ktorá
pôsobí pod menom Osadía, vznikajú od roku
1996. Pouličné divadlo sa preslávilo umením
s vlasmi. Divákov prekvapujú, ako menia charaktery priamo na stoličke. Posledným potleskom
pre kaderníkov sa kuriózna show nekončí. Tak
ako v iných mestách, aj v Kremnici bude pokračovať. Ich vlasové kreácie zostanú v uličkách mesta.
Ak natrafíte na niekoho, kto bude mať na hlave
čosi nezvyčajné, budete vedieť, u koho bol.

444-ročný Angličan odhalí svoj osud
Dlhovekosť získal vďaka chybe pápeža

Má 444 rokov! Taký vysoký vek by ste mu rozhodne
nehádali. Vyzerá a cíti sa, akoby mal o 387 rokov menej.
Nepije žiaden elixír, za všetko vraj môže chyba pápeža.
Angličan Paul Clark prezrádza svoj príbeh v Poslednom
gentlemanovi. Narodil sa v roku 1564. V roku 1664 v plnej
sile oslávil sté narodeniny, nič nenasvedčovalo tomu, že
by sa blížil jeho koniec. V 19. storočí bol menovaný časomeračom do služieb kráľovnej Viktórie a doprevádzal
ju na jej slávnostnej ceste na Borneo, kde sa stretol so
svojimi rovesníkmi. Až tí mu prezradili, čo s ním je. Jeho
nezvyčajné vlastnosti prisúdili chybe pápeža Gregora
VIII., ktorú v roku 1582 urobil z neopatrnosti.

Paul Clark na pódiu nehrá len seba. Je napríklad
mužom, ktorý sa učí telefónny zoznam pomocou srdca, strážnikom v múzeu, ktorý zdokonaľuje vystavené
diela počas noci, keď je múzeum zavreté, suchárskym
profesorom, ktorý sa snaží pochopiť, ako fungujú
vtipy či tulákom posadnutým usporadúvaním 16 kamienkov vo vrecku tak, aby sa všetky nachádzali na
pravej strane.
Osud Paula Clarka, ktorý žije v Amsterdame, už spoznali diváci na festivaloch v Indonézii, Izraeli, severnej
a južnej Amerike a vo väčšine európskych štátov. Paul
Clark v roku 1992 vyhral Holandskú cenu pantomímy.
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Cirkusantské čísla
nadrilovali zvieratá

Clive Chandler predstaví malé i veľké bábky

Clive Chandler pricestuje do
Kremnice priamo z Veľkej Británie. A nebude sám. Z kufra
vyberie malé bábky, ktorými
baví najmä deti, ale trúfa si aj
na dospelých. Svetoznámy Angličan z Birminghamu, ktorý
organizuje podobný festival,
sa preslávil svojou duchaplnosťou, vtipnosťou a výstrednosťou. O detskú zábavu sa stará
už vyše 20 rokov. Za deťmi
chodieva i do škôl, aby im spestril neraz nudné vyučovanie.
Najmenším väčšinou rozpráva
historky zo známych rozprávok, napríklad o Pinocchiovi
a Snehovej kráľovnej. V Uličke
slávnych nosov vystúpi so svojimi „národnými“ postavičkami
Punch, Judy & Baby. Atrakciou
na námestiach budú určite aj
ich veľkí ekvivalenti, za ktorými sa skrývajú Clivovi priatelia,
herci Marcus Fernando (Judy),
Jim Duncombe (Punch) a Emily
Slater (Baby).

Bábkové varieté zvierat, akrobatov a žonglérov pod
názvom Zirkus Gockelini predvedie nemecké bábkové
divadlo Die Fundus Marionetten Theater. Zvládnutie cirkusantských senzácií si vyžadovalo tvrdý tréning.
Sova Eulalia vystúpi ako brušná tanečnica, sliepka pani
Gockelini bude chodiť po napnutom lane, líška bude
žonglovať a zároveň jazdiť na jednom kolese, zajac
zahrá na akordeón. Obdivuhodné výkony sú určené pre
všetkých bez rozdielu veku. Zaujímavosťou je, že drevené bábky vyrobil Slovák Anton Duša. Pod návrh scény sa
zas podpísala jeho manželka Jana Pogorielová Dušová.
Impresáriom cirkusu je Olaf Bernstengel.

Półpuszka na potulkách svetom

Snehulienku
dokončia diváci
Súbor Gong z Bratislavy oprášil klasickú rozprávku
od bratov Grimmovcov Snehulienka a navliekol ju do
moderných šiat. Na scéne sa striedajú prvky pantomímy, tieňohry, ale aj kinoautomatu. Bratislavská Snehulienka, ktorá mala premiéru v máji tohto roka, nemá
dokončený scenár do záverečnej bodky. Jej osud leží na
pleciach divákov. O tom, ako sa príbeh skončí, možno
rozhodnete práve vy, ak budete v hľadisku MsKS v sobotu o 11-tej. Diváci majú na výber dva smery, ktorými
sa dej môže uberať.

Półpuszka
je mládenec, ktorého korene
siahajú do
Talianska, kde sa zrodila commedia
dell´arte. Jeho otec Gašparko (Pulcinella), jedna z najznámejších postáv
známej talianskej divadelnej formy,
po príchode do Poľska precestoval
veľký kus krajiny, napokon sa oženil
s televíznou herečkou a narodil sa im
chlapček Półpuszka. Ich synček má
rád spievanie a tancovanie. Prednedávnom sa vybral na potulky svetom.
Jeho naivita ho neraz privádza do nebezpečných situácií, z ktorých uniká
vďaka vymýšľaniu zábavných kúskov.
Čo všetko stvára, uvidíte v maňuškovej show Przygody Półpuszki (Dobrodružstvá Półpuszka), ktorá vznikla
v spolupráci talianskeho Teatro
dell´Aglio a poľského Białostocki
Teatr Lalek. Šéf talianskeho bábkového divadla Massimiliano Venturi ňou
preniesol talianske tradície rukavičkových bábok do poľského divadla.
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Doktori Klauni predpisujú liek „Smiech“
Smiech lieči. Jeho účinky
najlepšie poznajú doktori
Klauni, ktorí chodia ordinovať medzi choré a postihnuté deti. Starajú sa o ne,
aby mali dostatočný prísun lieku s názvom Smiech.
Vystrájaním šašovín, čarovaním a huncútstvom sa pokúšajú o to, aby deti zabudli na bolesť. Nenosia biele
plášte ako ostatní lekári, spoznáte ich podľa červeného nosa. Jedenásti z nich spravili výnimku a ordinačné
hodiny si naplánovali v uliciach a nádvoriach Kremnice na sobotňajšie popoludnie. Hovoria, že liek, ktorý
podávajú, zdravým určite neuškodí.
Fond Dr. Klaun vznikol a pôsobí v Trenčíne od roku
2002. Zastrešuje všetkých klaunov, mímov, kúzelníkov
a bábkohercov, ktorí hrávajú pre malých pacientov. Od
vzniku odslúžili viac ako 450 „vizít“ a za deťmi po celom

Slovensku precestovali niekoľko tisíc kilometrov. Každé
„vyšetrenie“ je iné, pretože ho prispôsobujú náladám
a reakciám detí. Nechodievajú len do nemocníc a liečební, ale predovšetkým do domovov sociálnych služieb a na špeciálne internátne základné školy, kam
chodia deti s poruchami sluchu, reči a s rôznymi druhmi
mentálneho postihnutia.

Sobota 30. august 2008
Scéna Pod fontánou:
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45

Divadielko Dunajka
Tomáš Plaszký
Miro Kasprzyk
DOKTOR KLAUN

Šašoloď
Klauniády
Klaunove snívanie

Scéna Medzibránie:
14:00 – 14:20
14:30 – 14:50
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20

Tomáš Plaszký
Adrián Ohrádka
Vlado Kulíšek
Divadielko Dunajka
Divadielko Dunajka

Bábkarské šašoviny
Klaun Adyno
Dr. Klaun
Rozprávkové šťastíčko I
Rozprávkové šťastíčko II

Scéna Šapitó Čarovňa:
14:00 – 14:20
14:30 – 14:50
15:00 – 15:20
15:30 – 15:50
16:00 – 16:20

Adrián Ohrádka
Štúdio Kasprzyk
Adrián Ohrádka
Štúdio Kasprzyk
Adrián Ohrádka

Klaun Adyno
Klaunské etudy
Klaun Adyno
Klaunské etudy
Klaun Adyno

Scéna Nádvorie NBS – Múzea mincí a medailí:
14:00 – 14:20
Miro Kasprzyk
14:30 – 14:50
Vlado Kulíšek
15:00 – 15:20
Miro Kasprzyk
15:30 – 15:50
Vlado Kulíšek
16:00 – 16:20
Štúdio Kasprzyk

Zahrajme sa rozprávku
Klaunov kufor
Zahrajme sa rozprávku
Klaunov kufor
Klaunské etudy

Klaun Enano „vyrába“
Červenú čokoládu
Keď si Jose Torres z Portugalska nasadí červený nos,
vystupuje pod umeleckým
menom Enano. Najradšej
sa predvádza na ulici, ktorú
sa usiluje premeniť na domov a ľudí, ktorí sa pristavujú,
na svoju rodinu. Klaunom sa stal v roku 2000 a odvtedy
precestoval vyše 150 miest v 25 krajinách. Okolo celého
sveta sa rozhodol cestovať s jediným cieľom – prinášať ľuďom radosť. Počas vystúpenia Červená čokoláda
predstavuje klaunské finty, ktorými sa mu darí rozosmievať okolostojacich.
Enano tvrdí, že čokoládu sa mu podarí „namiešať“ len tam, kde
sú ľudia. Za klaunskú
show Červená čokoláda získal viacero uznaní, napríklad v roku
2003 na švajčiarskom
Lenzburg Festivale,
v roku 2005 na
nemeckom Kleinkunst Festivale
a v roku 2006
na ruskom
medzinárodnom festivale
v Archangeľsku.
Na festivale v Kremnici vystúpi až trikrát!

Unikátny kalendár humoristov.
Prvý plnofarebný stolový kalendár Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY.

OD GAGOV DO GAGOV

v, aforizmy a citáty osobností.
Karikatúry laureátov Zlatého gunára, najlepšie fotografie z posledných štyroch ročníkov,
Netradičné recesistické kalendárium (piatok – štvrtok), 53 týždňov od jedného ročníka festivalu po druhý!
Objednať si ho môžete na www.gagy.eu, kúpiť v Informačnom centre mesta Kremnica
ca alebo priamo počas festivalu v Múzeu gýča.
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TRIO OLGA zablúdi na koncert Funny Fellows a Zuzany Haasovej
Trio Olga, ktoré tvorí duo mímiek Monika Haasová a Johanna Biesewig, sa ocitne na koncerte Funny
Fellows a Zuzany Haasovej. Vôbec im to nebude
prekážať, pretože sa riadia heslom „byť omylom na
nesprávnom mieste“. Vyženú ich samotní hudobníci
alebo im dovolia, aby parazitovali na ich vystúpení? Trio Olga sa vyznačuje
tým, že porušuje zaužívané pravidlá, bežné stereotypy dovádza do absurdností. Obe mímky rady dezorientujú divákov, aby ich držali v napätí a pútali ich

pozornosť. Dámy vystupujúce pod názvom Trio Olga, potrebujú byť stratené
na javisku niekoho druhého, využívanie dramatického konfliktu je dôvodom
ich vzniku.
Divadelný projekt FOX (trot), ktorý spojil Trio Olga, Funny Fellows a Zuzanu
Haasovú vytvorí pomocou prekvapivej improvizácie, naturálnej autentickosti
a komičnosti absurdné momenty. Hudobnú réžiu držal pod palcom Roman
Féder, myšlienka vytvorenia takéhoto hudobno-divadelného večera napadla
Zuzane Haasovej.

Tohtoročná medzinárodná a multižánrová hudobná kuchyňa festivalu Kremnické gagy
určite poteší každého, kto chce počuť viac ako je bežné. Namiešali sme osviežujúci koktejl originality, spontánnosti,
tradície i experimentu, bez rozdielu veku pre všetkých, ktorí k nám zavítajú.
Na Slovensku už známa a obľúbená
formácia Mango Molas je stopercentnou zárukou zábavy na každej párty
a ich hudba rozhýbe aj boky drevených
pajácov. Tornádo latinskoamerických
rytmov a slovenských textov vám určite
vykúzli Brazíliu na tvári.

Spontánnosti sa medze nekladú
Predstavte si zvuk kvapkajúcej vody, hudbu z obľúbenej
počítačovej hry zmiešanú so zvukom didgeridoo, ľudovú
pieseň hranú na bicích nástrojoch a to všetko vychádzajúce iba z jediného hudobného nástroja. Nášho hosťa
zo španielskej Cordoby, saxofonistu Pedra Rafaela Garciu Morena, vďaka tejto schopnosti nazývajú klaunom
i mágom. Muzikant dokonale ovládajúci svoj nástroj
vás presvedčí o tom, že všetko čo naokolo počujete
môže byť pokojne aj saxofón, tak ako o tom presvedčil
divákov vo finále celoštátnej španielskej súťaže „Máš
talent“.

Žiadne frázy, žiadne prázdne slová
Časy, kedy bola vízia slovenského hip-hopu bez
používania vulgarizmov iba hudbou budúcnosti,
sú preč. Sugestívne funkovo/soulové groovy,
rap, súhra skúsených živých muzikantov – to
je tvár novej atrakcie slovenskej klubovej scény,
skupiny Quasimondo. Exkluzívne pre vás prinesú poetiku všedného dňa v tandeme s alternatívnym zoskupením Modré hory a budú padať rýmy, až hory zamodrajú.

Mladá dynamická pätica hudobníkov, komunikujúca
vlastným nezameniteľným jazykom, inšpirovaným free
jazzom, world music, ale i klasikou ako Ornette Coleman
alebo Susanna And The
Magical Orchestra prichádzajú do Kremnice ako Golem priamo z metropoly Českej republiky. Vertigo
quintet si zaslúžene vydobylo miesto medzi stálicami európskych jazzových scén a od roku
2005 sa pýši ocenením
Zlatý anděl v kategórii
"Jazz & Blues". Pri príležitosti pripravovaného albumu
u nás predstavia projekt v spolupráci so speváčkou
a violončelistkou Dorotou Barovou (duo Tarafuki)
a geniálnym gitaristom Davidom Dorůžkom, nositeľom cien Wayne Shorter Award a Jimi Hendrix Award.
Jazzový gurmán by vám ich koncert určite odporučil
a dodal, že srandu si tentokrát skutočne nerobíme.

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...
Horúčka sobotňajšej noci sa vracia! Oprášte svoje črievice a nechajte
sa strhnúť znovuzrodenou hudbou
klezmeru, balkánskymi, či stredomorskými piesňami obohatenými
modernou a jazzom v podaní už legendárnych Pressburger Klezmer
Band. Toho, kto stratí dych, určite vo svojom éterickom náručí pohojdá a na folkovú
nôtu naladí kapela UMK s Martinom Geišbergom. Na záver roztancuje a rozospieva
Zámocké námestie ľudovými piesňami so štipkou Balkánu žilinská BARABURA.

Držíme krok

Wiener Schnitzel a slovenské Cuba libre

Ak zablúdite v noci do kremnického Labyrintu, môžete sa na vlastné uši presvedčiť, že aj náš, už dávno nie adolescentný, festival drží s dobou krok. Nájdete u nás
žánre, ktoré čoraz nápadnejšie hýbu podvedomím hudobného sveta a vo svojich
setoch vám Dj-ské dvojice Wili:am & Joja (AT) a Dolce & Biháry (CZ) naservírujú
poriadnu dávku elektronickej hudby.

Nepotrebujú publicitu ani slávu. Spievajú nahlas, recyklujú hudbu minulých desaťročí a necítia sa previnilo. Sú mladé, drzé, krásne a sexi. Ak chcete vidieť prevtelené Betty
Page, Marilyn Monroe a Janis Joplin, určite im odpustíte rakúsky dialekt a necháte sa
strhnúť živelným šarmom skupiny Maronif, korením, ktorým sa oplatí preháňať.
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Stredoeurópsky Festival humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY® 2008
Piatok 29. august 2008
11:00 – 11:30 OTVORENIE FESTIVALU – slávnostné vztýčenie vlajky a prejav prezidenta
Akadémie humoru Slovenska Milana Markoviča, sprievod na Štefánikovo námestie.
Areál Mestského hradu
Vstup voľný
11:30 – 12:30 AGOSTONS Budapešť (H) – koncert netradičnej pouličnej kapely.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

12:00 – 12:45 DIE FUNDUS MARIONETTEN THEATER Dresden (D)
ZIRKUS GOCKELINI – bábkové varieté zvierat, akrobatov a žonglérov.
Nádvorie Uličky slávnych nosov
Vstup voľný
12:00 – 13:00 VERNISÁŽ nominovaných diel karikaturistov a fotografií + keramika M. Banášovej.
DRAŽBA ČISTÉHO PAPIERA (s "oneskorenými" nákresmi prítomných karikaturistov)
Expozícia Líc a rub peňazí NBS – Múzea mincí a medailí / Nádvorie
Vstup voľný
13:00 – 13:50 ENANO Troviscais-Sao Luis, Odemira (P)
ČERVENÁ ČOKOLÁDA – magické predstavenie plné emócií a zábavy pre deti i dospelých.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 70 Sk/2,32 €
14:00 – 16:00 SOLITERIÉR – humor v slovenskej literatúre, rozhovory „naživo“ pre rádio Devín.
Účinkujú: K. Földvári, T. Janovic, D. Kapitáňová + F. Marek, moderuje E. Tomajko.
Festivalový klub Labyrint
Vstupné 150 Sk/4,98 €
15:00 – 17:15 PETER JANKŮ Budmerice (SK) – krst CD a koncert folkového pesničkára.
PEDRO (E) – koncert španielskeho saxofonistu.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 90 Sk/2,99 €
15:15 – 16:00 Divadelné spoločenstvo LE MON Nitra
PROMÉTHEUS – pouličné edukačno-zábavné divadlo na motívy gréckej báje.
Scenár: S. Civáňová, P. Oravec, réžia: P. Oravec.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie
Vstup voľný
16:00 – 17:30 Paul CLARK Amsterdam (NL)
LAST GENTLEMAN – anglický komik a mím a jeho one-man show.
Kino Akropola
Vstupné 180 Sk/5,97 €
16:30 – 17:30 HUMOR MEDZI RIADKAMI – literárne jednohubky a pesničky nominovaných.
Účinkujú: D. Džubáková, Humenné, L. Urbanová, Prešov, P. Náther, P. Drgoňová,
Bratislava, K. Kováčiková, Námestovo, L. Lejková, Fintice, F. Marek, Hlohovec.
Šapitó Čarovňa
Vstup voľný
16:30 – 17:15

DIE FUNDUS MARIONETTEN THEATER Dresden (D)
ZIRKUS GOCKELINI – bábkové varieté zvierat, akrobatov a žonglérov.
Nádvorie Uličky slávnych nosov
Vstup voľný

17:00 – 18:00 Pantomimické zoskupenie DETO Bratislava (SK)
CVOKHAUS – pantomimické etudy a paródie na reklamy
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

17:00 – 19:30 KONCERTY POD HRADOM – nominované kapely a hostia:
Marián Čekovský & band Košice (SK) + Henry Tóth Bratislava (SK) – jazz, pop
VERTIGO quintet & Dorota Barová + DAVID DORŮŽKA Praha (CZ) – jazz
Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie
Vstupné 200 Sk/6,64 €
17:30 – 19:00 POVEDZ MI OTEC alebo AKO NÁM ZRUŠILI TATRA REVUE
Spomienka na legendárne kabaretné divadlo a roky šesťdesiate.
Účinkujú: M. Velšicová, J. Ďuríček, R. Slanina, N. Antalík a ďalší. Scenár a réžia: Ľ. Belák.
Vstupné 250 Sk/8,30 €
Festivalový klub Labyrint
18:00 – 19:30 BODY-CARTOON-PAITING alebo sranda na ženskom tele. Maľuje: Ivan Popovič.
Vstup voľný
Šapitó Čarovňa
19:00 – 20:00 KUPŘEDU LEVÁ – komponovaný program z čias nedávno minulých.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

19:00 – 19:45 Divadlo DE FACTO MIMO Jihlava (CZ)
GROTESKA – pantomimická groteska na motívy klasických nemých filmov.
Scenár a réžia: M. Kolář.
Vstupné 100 Sk/3,32 €
Sála MsKS
19:30 – 21:00 SOBOTNÍK – nahrávka zábavnej relácie SRo BB, hosť Dano Heriban & HERIBAND
Vstupné 90 Sk/2,99 €
Kino Akropola
19:45 – 20:30 JEDEN Z TÝCH ČO NEODÍDU – krátky životopisný program. Uvádza Milan Markovič.
NOSY HUMORISTOV – odhalenie plastiky nosa Františka Dibarboru.
Vstup voľný
Nádvorie Uličky slávnych nosov

20:00 – 21:30 TRIO OLGA Amsterdam (NL+D) & FUNNY FELLOWS & Zuzana Haasová Pezinok (SK)
FOX (trot) – feéria pohybu, hudby, tanca a grotesky Johanny Biesewig a Moniky Haasovej.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 150 Sk/4,98 €
21:00 – 22:45 PROJEKCIA nominovaných zvukovo-obrazových záznamov.
POLČAS ROZPADU; 7140m2, KLAKA; AKO SA PIJE V BANSKEJ BYSTRICI;
DEMETER A EMIL
Kino Akropola, kaviareň; Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie
Vstup voľný
21:00 – 24:00 KONCERTY POD HRADOM – hosťujúce kapely:
MARONIF Viedeň (A) – veselý a sexy retro funk punk
MANGO MOLAS Bratislava (SK) – latino
Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie

Vstupné 200 Sk/6,64 €

22:30 – 23:50 Divadlo COMMEDIA Poprad (SK)
KAPUSTNICA – neuveriteľne ľudská komédia zo súčasného francúzskeho vidieka.
Autori: R. Falett, A. Gregar, V. Benko. Účinkujú, réžia: V. Benko, M. Novák, D. Kubáň
Kino Akropola
Vstupné 100 Sk/3,32 €
22:30 – 24:00 Dano HERIBAND Bratislava (SK) – koncert gitarovej skupiny.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 100 Sk/3,32 €
23:00 – 03:00 DJ WILI:AM (SK) + JOJA (AT) – eclectic-electric-dirty-disco párty.
Festivalový klub Labyrint
Vstupné 150 Sk/4,98 €
Sobota 30. august 2008
09:30 – 10:15 Divadlo DE FACTO MIMO Jihlava (CZ)
ZELENÉ PRASÁTKO – Káca, Šmidla, Skřítek a Kety na motívy maďarskej rozprávky.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 30 Sk/ 1€
10:15 – 11:00 PUNCH, JUDY & BABY Birmingham (GB)
– veľké bábky ako pouličná atrakcia.
Miniscéna EVEN (Mineral), Štefánikovo námestie

Vstup voľný

10:30 – 12:30 PROJEKCIA nominovaných zvukových záznamov.
B. Filan: PÁLENICA – rozhlasová talk show Borisa Filana s hosťom.
S. Radič: RADIČ POČASIA – výber zo 157 minút politickej satiry na 2 CD.
Kino Akropola
Vstup voľný
11:00 – 11:30 VESELÉ MINIATÚRY:
LDO ZUŠ Bojnice (SK): O (NE)OBYČAJNOM UČITEĽOVI
Účinkuje: Eva Cibuľková, réžia: K. Súkeníková.
Divadelný súbor "L" ZUŠ Levoča (SK): MAČKA A PES
Účinkujú: Simonka Repáková, Janko Dulák, réžia: M. Muránska
DS Eugen pri ZUŠ E. Suchoňa Bratislava (SK): O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Účinkuje: Tibor Babarcai, réžia: P. Weinciller
11:30 – 12:00 Detský a mládežnícky súbor GONG Bratislava (SK)
SNEHULIENKA – klasická rozprávka spracovaná z nadhľadu dnešných x-násťročných
v spolupráci s divákmi, ktorí sú spolutvorcami deja. Réžia: M. Homolová, P. Varga.
Sála MsKS
Vstupné 30 Sk/ 1€
11:30 – 12:30 ENANO Troviscais-Sao Luis, Odemira (P)
ČERVENÁ ČOKOLÁDA – magické predstavenie plné emócií a zábavy pre deti i dospelých.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 90 Sk/2,99 €
11:30 – 12:45 FUNNY FELLOWS & Zuzana Haasová – poludňajší regtime.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

12:00 – 13:00 PUNCH, JUDY & BABY Birmingham (GB)
– Clive Chandler so svetovo známymi bábkami.
Nádvorie Uličky slávnych nosov

Vstup voľný

13:00 – 14:00 VŠMU a KBT Poprad (SK)
SNEHULENIE Aničky a Barborky – koláž dvoch klasických zimných rozprávok
Snehulienka a Mrázik. Účinkujú: B. Zamišková, K. Kováčiková, réžia: P. Palik
Vstupné 30 Sk/ 1€
Sála MsKS
13:00 – 14:00 AGOSTONS Budapešť (H) – koncert netradičnej pouličnej kapely.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

13:00 – 14:30 Paul CLARK Amsterdam (NL)
LAST GENTLEMAN – anglický komik a mím a jeho one-man show.
Kino Akropola
Vstupné 200 Sk/6,64 €
13:00 – 15:00 KONCERTY POD HRADOM – nominované kapely a hostia.
LABON Hlohovec (SK) – minimalistický ambient.
IVAN ŠTROFFEK LIVE Kremnica (SK) – progresívny rock.
Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie
Vstupné 60 Sk/1,99 €
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13:00 – 14:00 Pretlakové združenie PRESSOVAR Bratislava (SK)
ARABICA ROBUSTA – tvorivá zmes arabiky literárnych textov a robusty hudobnej zložky.
Účinkujú: Laco Kerata, Silvester Lavrík, Karol D. Horváth, Boris Lenko.
Festivalový klub Labyrint
Vstupné 150 Sk/4,98 €

11:00 – 12:00 RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Bratislava (SK)
LASTOVIČIE ROZPRÁVKY – nevídaný dobrodružný výlet detí s lastovičkami.
Autor: S. Štepka, réžia: K. Žiška
Kino Akropola
Vstupné 80 Sk/2,66 €

13:30 – 17:00 V. Kulíšek, A. Ohrádka, M. Kasprzyk, Divadielko Dunajka, štúdio Kasprzyk (SK)
Dr. KLAUN Trenčín (SK) – zábavné popoludnie s 11 klaunami z celej SR.
Nádvorie Múzea mincí, Scéna Pod fontánou, Šapitó Čarovňa, Medzibránie
Vstup voľný

12:00 – 13:30 POHÁR IMPROVIZÁCIE – 24. ročník súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii na
danú tému. Moderuje: Milan Markovič.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 100 Sk/3,32 €

15:00 – 16:00 VIDIEK Rovinka (SK) – koncert legendárnej skupiny.
Nádvorie vinotéky Biely bocian

13:00 – 14:00 BARABURA Žilina (SK) – folklór, rómske, židovské, balkánske piesne a skladby.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie
Vstup voľný

15:30 – 16:00 PUNCH, JUDY & BABY Birmingham (GB)
– Clive Chandler so svetovo známymi bábkami.
Nádvorie Uličky slávnych nosov

Vstupné 180 Sk/5,97 €

Vstup voľný

16:30 – 18:30 ŠTÍPANEC alebo Variácie humoru v literatúre – zábavné leporelo z tvorby slovenských básnikov a prozaikov. Účinkujú: P. Garajová, I. Radičová, F. Kovár, M. Kellenberger,
J. Šebesta, A. Kubasák, R. Feder, P. Gregor, P. Zemaník, I. Kováč, D. Kováčová, A. Zemaníková. Scenár a réžia: Ivan Kováč.
Festivalový klub Labyrint
Vstupné 150 Sk/4,98 €
16:30 – 18:00 Divadlo GUnaGU Bratislava (SK)
In Da House (Žúrka v Londýne) – komédia zo života au pair.
Autor: V. Klimáček, réžia: K. Vosátko.
Vstupné 400 Sk/13,28 €
Kino Akropola
17:00 – 18:00 IMPROKARIKATÚRA – improvizácia v kreslení karikatúr na zadanú tému.
(Veľká miestnosť v dlhodobej expozícii Cesty zberateľstva v umení 15.- 18. storočia)
Vstup voľný
NBS – MMM, Neskorogotický meštiacky dom, Štefánikovo nám. 32/28
17:45 – 18:30 PUNCH, JUDY & BABY Birmingham (GB)
– veľké bábky ako pouličná atrakcia.
Miniscéna EVEN (Mineral), Štefánikovo námestie

14:00 – 16:00 Mestské divadlo Žilina (SK)
Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút – komédia, v ktorej traja herci
odohrajú kompletné dielo najslávnejšieho dramatika všetkých čias.
Autori: J. Winfield, A. Long, D. Singer, réžia: Martin Čičvák
Kino Akropola
Vstupné 150 Sk/4,98 €
14:30 – 15:45 LABON Hlohovec (SK) – minimalistický ambient.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie

16:00 – 17:15 Marián a Martin GEIŠBERGOVCI Vlčkovce (SK) – koncert.
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 100 Sk/3,32 €
17:30 – 17:45 ZATVORENIE FESTIVALU – slávnostné stiahnutie vlajky a prezidenta AHS.
Areál Mestského hradu
Vstup voľný
20:00 – 22:00 ZÁHORÁCKE DIVADLO Senica (SK)
RÓMEO A JÚLIA PO ZÁHORÁCKY – hra o lásce a nenávisci dvoch zneprátelených rodov
v Lozorne na Záhorí. Autori: W. Shakespeare, J. Moravčík-Jakubovec, réžia: Ivan A. Fodor.
Kino Akropola
Vstupné 90 Sk/2,99 €

Program vhodný pre deti
Vstup voľný

18:00 – 20:00 OSADIA Barcelona (E)
HOLIČI – atraktívna dynamická zábavná show dvoch holičov, ktorí češú seba a najmä divákov.
Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie
Vstupné 250 Sk/8,30 €
18:00 – 18:45 FUNNY FELLOWS & Zuzana Haasová – podvečerné hasičské cvičenie.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie
Vstup voľný
18:30 – 19:45 DIVADLO LUDUS Bratislava (SK)
Gargantua & Pantagruel – tučná fraška o žraní, pití a o (o)sude.
Autor: K. Žiška na motívy F. Rabelaisa, réžia: K. Žiška
Nádvorie vinotéky Biely bocian
Vstupné 120 Sk/3,98 €
18:45 – 19:30 TEATRO DELL'AGLIO / Podlaski Teatr Pacynkowy (I / PL)
PRZYGODY POLPUSZKI – maňušková show pre deti á la commedia dell´Arte.
Sála MsKS
Vstupné 70 Sk/2,32 €
20:00 – 21:15 ZLATÝ GUNÁR & TRAFENÁ HUS – vyhlásenie laureátov prestížnych ocenení.
Moderujú a účinkujú: Marek Geišberg, Martin Geišberg a Marián Geišberg.
Kino Akropola
Vstup na Pozvánky a permanentky
20:30 – 24:00 ZUBOLY Budapešť (H), QUASIMONDO, MODRÉ HORY Bratislava (SK)
Koncerty funky, jazz, hip-hop a world music sólistov a kapiel.
Vstupné 250 Sk/8,30 €
Nádvorie vinotéky Biely bocian
21:00 – 22:00 DIVADLO Z PASÁŽE Banská Bystrica (SK)
NEBÍČKO – veselý autorský surrealistický kabaret hercov s mentálnym postihnutím.
Scenár a réžia: Z. Ferenczová a B. Kastner.
Nádvorie Uličky slávnych nosov
Vstup voľný
22:00 – 02:00 KONCERTY POD HRADOM – hosťujúce kapely:
PRESSBURGER KLEZMER BAND Bratislava (SK) – ethno world music
UMK Bratislava (SK) – world music
BARABURA Žilina (SK) – folklór, rómske, židovské, balkánske piesne a skladby
Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie
Vstupné 250 Sk/8,30 €
23:00 – 03:00 DJ Dolce & Bihary (SK+CZ) – minimal/experimental párty.
Festivalový klub Labyrint

Vstup voľný

Vstupné 150 Sk/4,98 €

Nedeľa 31. august 2008
10:00 – 11:00 FUNNY FELLOWS & Zuzana Haasová Pezinok (SK) – ranné hasičské cvičenie.
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie
Vstup voľný
10:00 – 10:45 TEATRO DELL'AGLIO / Podlaski Teatr Pacynkowy (I / PL)
PRZYGODY POLPUSZKI – maňušková show pre deti á la commedia dell´Arte.
Medzibránie
Vstup voľný
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HUDBA:
SWEET LITTLE CHICKS Zvolen (SK) – swingová kapelka s mladými speváčkami.
piatok: 10:30, 12:30, 13:30, 16:00 hod. 18:30 hod., sobota: 10:30, 13:30, 14:40, 16:00, 19:45 hod.
Miniscéna EVEN / MINERAL
Vstup voľný

VÝSTAVY:
KARIKATURISTI + FOTOGRAFIE + VESELÉ SKULPTÚRY MÁRIE BANÁŠOVEJ
Práce nominovaných autorov + výber maďarských karikaturistov v exkluzívnych priestoroch
stálej expozície Líce a rub peňazí NBS – Múzea mincí a medailí od 11. 8. do 7. 9. 2008; vstup podľa
otváracích hodín múzea, počas festivalu piatok, sobota: 10:00 – 20:00, nedeľa: 10:00 – 16:00
Štefánikovo námestie
Vstupné počas roka 80/40 Sk, počas festivalu 20 Sk/0,66 €
MÚZEUM GÝČA – stála rozšírená expozícia v Bellovom dome spolu s hudobnnými vložkami.
Piatok, sobota: 10:00 – 20:00, nedeľa: 10:00 – 16:00
Štefánikovo námestie, Kollárova ul. Vstupné 39 Sk/1,29 € (dospelí)/24 Sk/0,80 € (deti od 6 do 15 r.)
Bábkovo-výtvarná dielňa pre deti – pod vedením študentiek Bábkarskej katedry VŠMU
Kristíny Kováčikovej a Barborky Zamiškovej sa deti učia pripraviť veselé divadielko.
Piatok 15:00 – 18:00 hod.
Štefánikovo námestie, nádvorie Múzea mincí a medailí
Vstup voľný
POULIČNÉ ATRAKCIE:
POĽNÁ KOŽNÁ AMBULANCIA – paródia na tetovacie štúdio s aplikáciou materinských znamienok, bradavíc, pigmentových fľakov a pod. Sobota: cca 10:00 – 13:00 hod., 17:00 – 20:00 hod.
Štefánikovo námestie, šapitó Čarovňa
Vstup voľný
HUDOBNÝ AUTOMAT – pouličná atrakcia s možnosťou dať si zahrať pesničku z výberu.
Piatok: cca 13:00 – 16:00 hod., sobota: cca 10:00 – 13:00 hod., 17:00 – 20:00 hod.
Štefánikovo námestie, Medzibránie i inde
Vstup voľný
© HOT 28. Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2008. Stav programu k 11. 8. 2008
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek na Top-programy od 18. do 26. augusta 2008:
Informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo nám. 35/44
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08:00 – 18:00, sobota – nedeľa 10:00 – 16:00
Tel./fax: 045/674 28 56, e-mail: infocentrum@kremnica.sk
Predaj vstupeniek na ostatné programy min. 30 min. pred začiatkom predstavenia.
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V Uličke nosov
pribudne plastika

KREMNICA – scény a pódiá

Ôsmou osobnosťou, ktorej odhalia plastiku
v Uličke nosov, bude Fero Dibarbora. Jeho nos
pribudne k Julovi Satinskému, Stanovi Radičovi,
Jarovi Filipovi, Viktorovi Kubalovi, Mariánovi
Kochanskému, Kataríne Kolníkovej a Jánovi Melkovičovi. Fero Dibarbora pochádzal
z Bratislavy, kde sa narodil v roku 1916.
Bol obľúbeným hercom. Desiatky rokov účinkoval na doskách Činohry
Slovenského národného divadla,
ale vystupoval aj v operetách.
Postavu Gastona stvárnil v najslávnejšej Dusíkovej operete
„Pod cudzou vlajkou“, z ktorej pochádza aj šláger Dedinka
v údolí. Stvárnil vyše 180 divadelných postáv. Zahral si aj v inscenáciách Bratia Karamazovci, Revízor, Jožko Púčik a jeho kariéra, Veselé panie z Windsoru. Do pamäti Slovákov
sa zapísal vystupovaním v estrádnom programe S Kristínkou okolo sveta. Nezabudnuteľné sú jeho filmové postavy, napríklad vo filmoch Varúj...!, Vlčie diery či Zmluva s diablom. Uplatnenie nachádzal aj v rozhlase. Osudným sa mu stalo otvorenie bratislavského Prístavného mosta, kde v roku 1987 havaroval na kruhovom objazde. Po pár dňoch
v nemocnici prehral boj o život.

Nebíčko ﬁlozofuje o mužoch a bytí
„Muži sú silní. Muži majú pipíka. Muži cikajú postojačky. Muži
chránia ženy. Muži sú krásni. Muži fajčia, pijú, majú bruško, bijú
ženy. Muži milujú ženy a muži zúria. Muži sú smutní,“ znie popiska k inscenácii Nebíčko, ktorú hrá banskobystrické Divadlo
z Pasáže. Deviati herci v Nebíčku filozofujú o mužoch a bytí.
Celá inscenácia prešla len drobnými úpravami, je takpovediac autentickým záznamom
zo skúšania. Režisérkami boli Zuza Ferenczová a Barbara Kastner, ktoré sa postarali
o výslednú podobu improvizácií a rozhovorov hercov s mentálnym postihnutím.
Divadlo z Pasáže vzniklo v roku 1995 v Banskej Bystrici. Desať rokov fungovalo ako občianske združenie, od roku 2005 prešlo pod Divadelný ústav. V divadle pracuje 15 hercov
s mentálnym postihnutím. Ide o jediné divadlo tohto druhu na Slovensku. Od založenia
už uviedlo 13 inscenácií (Popolvár ako ho nepoznáte, Skúšobňa, Ženích pre slečnu Myšku, Odrázky do života, Svetlá rámp, Návraty, Rozhovory, Mesto, Amerika, Diagnóza:
túžba, Tarzan, Nebíčko, Robinson alebo Dobrodružstvo samoty).

Česká GROTESKA vracia do čias Chaplina
V českom predstavení Groteska nepadne ani slovo, pretože vznikla na motívy nemého filmu. Režisér Martin Kolář
sa inšpiroval érou Charlieho Chaplina a na divadelné dosky
preniesol „obrázky“, ktoré poznáme z filmového plátna. Nechýbajú typické postavičky – utekajúci trestanec, policajt,
zamilovaný tulák a krásne dievča, ktorému otec dohadzuje toho „najlepšieho“ ženícha.
Myslíte si, že sa na pódium MsKS zmestí naháňačka každého s každým všetkými smermi? Grotesku má v repertoári nezávislé divadelné štúdio De Facto Mimo z Jihlavy, ktoré
vzniklo v roku 2000. S predstavením uspeli aj vo Fínsku a v Kórei.

Partneri:

Č

arovňa sa počas festivalu premení aj na netradičný ateliér, kde sa v piatok
podvečer budú maľovať zábavné karikatúry na ľudské, najmä ženské telá.
Body-Cartoon-Painting vytvorí štetec v ruke známeho karikaturistu Ivana Popoviča. Ďalšou atrakciou budú materské znamienka. Kremnické gagy nezasiahnu
do exkluzívneho práva plastických chirurgov, ktorí ich vyberajú. Na festivale, naopak, budete môcť získať jedno neškodné znamienko navyše. Vytvoria vám ho
recesisti z Rimavskej Soboty, ktorí oživovali kremnické ulice aj vlani.
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Gargantua a Pantagruel prebudia históriu
Túžbou po poznaní a dobrodružstve je popretkávaný
román Gargantua a Pantagruel. Renesančný spisovateľ
Francoise Rabelaise v ňom zobrazil život, ktorý sa nesústreďoval iba na užívanie si slastí života. Poukazoval na
to, aké dôležité je byť vzdelaným a rozhľadeným človekom. Kamila Žišku čítanie románu natoľko nadchlo, že
ho spracoval pre divadlo. V rovnomennom predstavení
upozornil na množstvo paralel „historického“ života so
súčasným. Divákov chce inšpirovať, aby sa zaujímali
o stredoveké a renesančné myšlienky. Ale rozhodne nejde
o prikazovanie, ale kreatívnou formou spracované odporúčanie. Komédiu uvedie Divadlo LUDUS z Bratislavy
v sobotu podvečer na Nádvorí vinotéky Biely bocian.

Zachráni dôchodcov mimozemšťan...?
Starí ľudia na konci svojho života neraz prežívajú veľmi smutné príbehy. Na staré kolená prichádzajú o strechu nad hlavou. Niektorí sa nevzdajú
a vymýšľajú všakovaké „záchranné brzdy“, len
aby zatočili so svojím osudom. V hre popradského
Divadla Commedia Kapustnica sa predstavujú
dvaja starí páni, ktorých má ekonomická expanzia
pripraviť o domčeky a jeseň života majú stráviť

Rómeo a Júlija
v záhoráčtine bez smiechu?

v domove dôchodcov. Takúto starobu si rozhodne nevysnívali, a preto začnú konať. So svojím
trápením sa pokúsia vysporiadať múdro i vtipne.
Smutnosmiešna inscenácia od režiséra Vlada Benka si získala aj porotcov celoslovenskej prehliadky
amatérskych divadiel Tlmačské činohranie, na
ktorej v júni tohto roka zvíťazila. V piatok večer
v kine Akropola si určite získa aj Vás.

Všetky Shakespearove hry
v jednom predstavení!

Ak Nezáhorák započuje záhorácku reč, kútiky jeho úst nezostanú
bez reakcie. A teraz si predstavte,
že v záhoráčtine počujete slávnu
tragédiu W. Shakespeara. Režisér
Záhoráckeho divadla Ivan Fodor
pri premiére tvrdil, že už samotný
dramatik zakomponoval do hry
vtipné pasáže. Záhorácky Rómeo
a Júlija podľa neho zostávajú
tragédiou, ale výbuchy smiechu
v hľadisku nevylúčil. Premiéra hry
narobila rozruch aj pre herecký
návrat Magdy Vášáryovej, ktorá sa
objavila na divadelných doskách
po 18 rokoch. Režisér pre ňu prepísal postavu lekárnika na mastičkárku. Nešťastne zamilovanému
Rómeovi tak predáva jed. Shakespeare zo Záhoria má na Kremnických gagoch šancu získať gunára
v kategórii „objav roka“.

Chceli by ste poznať všetky hry od svetoznámeho dramatika Williama Shakespeara,
ale nemáte čas ich čítať? Šalamúnske
riešenie ponúka Mestské divadlo
Žilina, ktoré uvádza predstavenie
Kompletný Shakespeare zhltnutý
za 120 minút. Áno, za dve hodiny
vás prevedú všetkými 39 hrami.
Samozrejme, nebudú chýbať notoricky známe Rómeo a Júlia, Othello,
Macbeth. Hamleta dokonca zahrajú vo viacerých verziách. Režisér Martin Čičvák
obsadil do kreatívne
vyskladanej mozaiky
Shakespearových hier
troch bratislavských hercov: Martina Hronského,
Marcela Nemca a Mariána
Prevendarčíka. V Kremnici
sa vtipne zinscenovaný
Shakespeare objaví v nedeľu popoludní.

Partneri:
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Klauni z dielne Márie Banášovej

Peter Sedlák

Na Stredoeurópskom festivale satiry a humoru nájdete okrem živých
klaunov aj niekoľko zábavných figurín, ktorých úlohou je rozosmievať
v duchu. Tieto malé dielka pochádzajú od Márie Banášovej. Áno, od
mamy známej zabávačky Adely a od manželky spisovateľa Jozefa Banáša,
ktorý sa v posledných dvoch rokoch preslávil najmä sarkastickou knihou Idioti v politike. Mária Banášová je členkou Slovenskej výtvarnej únie. Vyštudovala keramiku na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Lugsa
a absolvovala Výtvarnú akadémiu v Berlíne u profesora Hertzela. Venuje sa
figurálnej plastike s filozofujúcim a humorným obsahom. Výstavy mala
napríklad v mestách Bratislava, Košice, Spišská Nová Ves, Piešťany, Banská
Štiavnica, Praha, Berlín, Mníchov, Neuruppin, Viedeň, Graz, Potzneusiedl,
St. Pöllten, Keszthely, Sofia či Bukurešť. A teraz aj v Kremnici.

Narodil sa v roku 1966. V Košiciach vyštudoval
Strednú umelecko-priemyselnú školu, odbor reštaurovanie nástenných malieb a sgrafít. Prvé pokusy
o kreslený humor pochádzajú z roku 1985. Vyštudoval
Pedagogickú fakultu, odbor učiteľstvo s aprobáciou
slovenský jazyk / výtvarná výchova. Pracoval ako
reštaurátor na oddelení nástenných malieb v Štátnych
reštaurátorských ateliéroch v Levoči (1991), potom ako
reštaurátor v starožitníctve v Aténach (Grécko, 19911992). Neskôr pôsobil ako grafik pre Slovenskú televíziu Košice (1992-1994). Tvoril TV-jingle, titulky, vizuály
pre televízne relácie, robil prípravu a grafické návrhy
pre animovaný seriál večerníčkov pre STV – Mačacia
krajina. V súčasnosti učí na umeleckej škole v Prešove.
Venuje sa kreslenému humoru, grafickému dizajnu,
ilustrácii a tvorbe logotypov.

Shooty
Vlastným menom Martin Šútovec a vlastným rokom zrodu
1973. Od roku 2002 kresbou pravidelne komentuje udalosti
v denníku Sme. V roku 2005 bol nominovaný ako objav
roka. Shooty je zrejúci autor s karikatúrnym pohľadom
na politiku a spoločnosť. Svojou modernou kresbou
akoby presne zapadol do súčasnej ilustrátorskej
tvorby. V roku 2008 ho Akadémia humoru Slovenska zaradila do nominácie na Zlatého gunára
v oblasti karikatúry. Vo svojej tvorbe neumdlieva a tvorí ďalej. Pôsobí nielen ako glosátor
v denníku Sme, ale aj ako ilustrátor knižnej
tvorby. Nech teda tvorí ďalej a aj táto nominácia nech mu je povzbudením v neľahkej pozícii
karikaturistu. Humorom vpred!

NJMBOHBBBGPSJ[NZ**

Marián Kamenský o sebe
Narodil som sa 1. apríla 1957 v Levoči. Do 12.
roku som vyrastal v horárni pri petrolejovej lampe, otec bol totiž horár. Potom sme sa presťahovali na dedinu Hrachovo, kde som začal pokusne
kresliť, ale nešlo mi to. Zo všetkých predmetov
som mal jednotky, len z kreslenia dvojky a trojky.
Po skončení ZDŠ som sa učil fúkať sklo v Poltári.
Po dvoch rokoch som to vzdal a odišiel do Čiech.
V Prahe som staval kulisy vo Vinohradskom divadle. Stále som kreslil. V roku 1981 som emigroval
do Nemecka. V Hamburgu som sa naučil litografickú techniku na vysokej umeleckej škole, inak
som autodidakt.
Od roku 1982 som ilustroval satirické knihy
pána G. Lauba, dobrodružnú literatúru R. Nehberga a biozoologické publikácie Ch. Kühla.
Odvtedy organizujem výstavy a publikujem
v rôznych periodikách: Die Zeit, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nebelspalter, Eulenspiegel, Manager, Penthouse, Kosmos, Westermanns Monatshefte, Hamburger Abendblatt,
Dikobraz, atď. V roku 2001 som sa vrátil na Slovensko. Žijem a pracujem v Rimavskej Sobote.
Od roku 2004 kreslím pre Pravdu a Extra Roháč
a pre švajčiarsku zdravotnú poisťovňu Helsana.
Posledný rok kreslím pre US Playboy a slovenský
Playboy a pre Wiener Zeitung (Wiener Journal).



MAĎARSKÍ KARIKATURISTI
A MUZIKANTI
OPÄŤ NA GAGOCH
Spolupráca s Kultúrnym inštitútom Maďarskej
republiky v Bratislave je naozaj príkladná. Už tretí
rok vystavujú počas festivalu v Kremnici najlepší maďarskí karikaturisti, tohto roku Joe Békési,
Géza Halász, László Jelenszky, Károly LehoCZKI
(vystavoval aj vlani), Zoltán Nemes a Marabu.
Vernisáž ich diel (so slovenskými titulkami) je
v piatok na obed, spolu so slovenskými. Podporiť ich prišla netradičná pouličná skupina AGOSTONS a jazzová formácia ZUBOLY, ktorá vystúpi
v sobotu večer na nádvorí vinotéky Biely bocian.
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Peter Janků

Filip Marek

Po niekoľkých ročníkoch Kremnických
gagov sa objavil na nominačnej listine aj
Peter Janků. Dôvod je jednoduchý. Peter
bol členom Akadémie humoru Slovenska,
ktorý sa nechcel navrhnúť na cenu sám.
Teraz ho však navrhla Akadémia a s tým
nemôže nič robiť, iba tešiť sa. Peter Janků je okrem iného aj divadelný scénograf
a pracuje ako reportér. Práve to sa odzrkadľuje v jeho neskoršej tvorbe. Krátke
politické častušky s ľahkosťou hovoria
o pálčivých spoločenských témach. Z folkových kuloárov preniklo, že Peter príde
na tohtoročné Gagy pokrstiť svoj nový album. Ak by to aj nebola pravda, ten, kto
pozná jeho tvorbu, si určite nenechá ujsť
jeho živé vystúpenie. (Zo spomínaných
kuloárov prišla po uzávierke správa, že
Petrove nové CD má názov Folkové reportáže a krstiť ho na Gagoch budú členovia Akadémie humoru Slovenska.)

Prehovoriť sa dá rôzne. Spájať hudbu a slovo
v jedno. Vytvoriť si jazyk, ktorý je univerzálny
a jedinečný. Keby sme tak aspoň na chvíľu namiesto
viet používali piesne. Filipa Mareka uchvátilo pesničkárstvo a hráva od štrnástich rokov. Píše básne
a po čase ich prebudil aj hudbou. Svoje piesne hrával
aj s kapelou LaBon z Hlohovca. Spolu s jej stálymi
členmi prešli kus zaujímavej cesty, ale Filip sa opäť
vrátil iba ku gitare. Dnes koncertuje sám. Sám by
Vám aj povedal, že hudba je jeden z najfarebnejších
svetov, aké pozná. Filip maľuje optimistickými farbami. Z jeho piesní cítiť ľahkosť a jemnosť. Vraví, že
je to výpoveď o svete, ktorý žije. Pripravuje sa na
svoj prvý sólový debut.
...aj balón vypustený
letí ešte chvíľu k zemi
a potom niečie pery
ho pustia zas k nebesám...

LaBon
Hlohovec nie je veľké mesto, ale kapiel je tam skutočne požehnane. Napriek všetkým letiacim trendom
sa LaBon líši v jednom podstatnom. Po niekoľkých
pokusoch o zostavenie kapely s rôznymi hudobníkmi
zostalo nakoniec pevné jadro. Gitarista Henrich Feigla a basgitarista Marcel Durák hrajú spolu už dlho
a je to aj počuť. Po márnom hľadaní pravej formy sa
vydali cestou improvizácie. Začali používať sláky a
spolu s rôznymi efektami vytvárajú veľmi zaujímavú
a pútavú atmosféru. Ich vystúpenia majú osobité
čaro a čarovná hudba plynie pokojne ako jedna vlna.

Stačí sa iba naladiť, privrieť oči a nechať sa unášať.
La je ženský svet a Bon mužský tvar francúzskeho
slova „dobro“. LaBon je teda slovný jing-jang obsahujúci mužský a ženský element, dávanie a prijímanie, zrod a smrť, čiernu a bielu ako symbol navzájom
sa doplňujúceho všetko prestupujúceho princípu
života. LaBon sa stal naším ostrovom, jednotiacou
silou, ktorá nám dáva možnosť pohnúť svetom, hoc
len posielaním papierových lodičiek na rozbúrené
more. Načúvaním poryvom inšpirácie vytvárať vibráciu LaBon.

EXPOZÍCIE MÚZEA K DISPOZÍCII HOSŤOM FESTIVALU
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica poskytne návštevníkom festivalu Kremnické gagy
svoje stále expozície v predĺžených otváracích hodinách.
 LÍCE A RUB PEŇAZÍ

Funny Fellows
Repertoár Funny Fellows & Zuzany Haasovej je
široký – obsahuje takmer všetky európske národné vplyvy
a etnické prvky charakteristické pre old time. Nepovšimnuté nezostali ani piesne slovenskej hudobnej scény, ktoré
vplyvom old time vznikli na začiatku štyridsiatych rokov.
Nechýbajú ani autorské texty a čo je hlavné – zábava. Práve táto hudba nás prenesie do dôb, keď slovo gentleman
a dáma mali svoj cveng. Jednoducho navodí príjemnú
atmosféru v podaní výborných muzikantov na scénach
kremnického a mnohých ďalších podobných festivalov.

Jediná expozícia svojho druhu na Slovensku, ktorá komplexne predstavuje dejiny peňazí a medailérstva na území
Slovenska, sa zmení na dočasnú scénu pre divadelné bábky žilinského bábkového divadla. Priestory numizmatickej
výstavy ožijú čarovnou atmosférou – nad pokladmi mincí
budú bdieť draci, princezné, gašparkovia, zvieratká, ale
aj zbojníci a mnohé iné rozprávkové postavičky. Vo výstavnom kabinete bude výstava karikaturistov a veselých
skulptúr Márie Banášovej.
 MESTSKÝ HRAD
Dominantou areálu Mestského hradu je Kostol svätej
Kataríny, patrónky mesta, známy aj vďaka jedinečným
organovým koncertom. Renesančná veža kostola poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta
a jeho okolia. Múzeum návštevníkovi ponúka aj historické
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a umelecko-historické expozície: Barokové plastiky, Z archeologického výskumu hradu, Obrana mesta, Kremnické
zvony a zvonolejári.
 CESTY ZBERATEĽSTVA
Dlhodobá umelecko-historická výstava v neskorogotickom meštianskom dome na námestí po prvýkrát komplexnejšie predstavuje verejnosti skvosty výtvarného umenia
15. – 18. storočia zo zbierok NBS-MMM. Výnimočná výstava
ocenená cenou Múzeum roka 2007 a Výročnou cenou revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za rok 2007.
Otváracie hodiny MMM počas festivalu
Kremnické gagy 2008
Piatok 29. 8. 2008: 08.30 – 20.00 hod.
Sobota 30. 8. 2008: 08.30 – 20.00 hod.
Nedeľa 31. 8. 2008: 08.30 – 17.30 hod.

www.gagy.eu

29. – 31. august 2008

Nominácie AHS na Kremnické gagy 2008 podľa žánrov / kategórií:
Akademik

Nominované diela a výkony

Akademik

Nominované diela a výkony

Peter Kováč
Divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie
v spolupráci s členom AP Jánom Faklom
Divadlo COMMEDIA Poprad: R. Falet, A. Gregar, V. Benko: KAPUSTNICA – réžia: V. Benko
Divadlo GUnaGU Bratislava: V. Klimáček: IN DA HAUSE alebo Žurky v Londýne – réžia: K. Vosátko
Divadlo LUDUS Bratislava: F. Rabelaise: Gargantua & Pantagruel – réžia: K. Žiška
Mestské divadlo Žilina: J. Winfield, A. Long, D. Singer: Kompletný Shakespeare zhltnutý za
120 minút – réžia: M. Čičvák
Hudobné diela a produkcie
a/ pesničkári:
Filip Marek, Hlohovec
Peter Janků, Budmerice

Martin Geišberg

Ján Valter
v spolupráci s členom AP AHS Jánom Miškovičom
Fotografie:
Stanislav Klajban, Banská Bystrica
Jakub Lubelan, Banská Bystrica
Juraj Slota, Banská Bystrica
Ján Štesko, Banská Bystrica
Iné výtvarné diela – keramická plastika:
Mária Banášová, Bratislava
Tomáš Janovic

Literárne a žurnalistické diela

a/ literatúra
Ľubo Dobrovoda: JA VELKÁČ (s prihliadnutím na JA MALKÁČ) – vydavateľstvo ĎATEĽ, 2008
Peter Glocko ml.: AMEN, ZABIL BABU KAMEN – vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2007
Peter Krištúfek: Šepkár – vydavateľstvo PT Albert Marenčin, 2008
Marián Hatala: Ak chceš hrať v noci na klavíri – vydavateľstvo FOART, 2007

b/ hudobné skupiny
Dano HERIBAND Bratislava
LaBon Hlohovec
FUNNY FELLOWS & Zuzana Haasová Pezinok
SZIDI TÓBIÁS & band Bratislava
Pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla, ilúzie, sochy...) a improvizácie
Jakub Nvota
v spolupráci s členom AP AHS Jánom Faklom
a/ pouličné produkcie:
Dr. KLAUN Trenčín (nadačný fond pre deti v domovoch a nemocniciach)
Divadelné spoločenstvo LE MON Nitra: PROMÉTHEUS
b/ 3-členné divadelné družstvá
Štúdio Kasprzyk Liptovský Mikuláš
Veselí šermiari CASSANOVA Banská Bystrica
Divadlo ASI Šaľa
DS HĽADANIE Tlmače
DS LUNETRDLO Partizánska Ľupča
DS ETC ZUŠ Žiar nad Hronom
Márna snaha Bratislava
MAKOVICE Žilina
DETO Bratislava
KAČICE Z KAČICE Banská Bystrica

b/ žurnalistika
Fejtóny Milana Markoviča, Olivera Bakoša a Mariána Geišberga v denníku PRAVDA
Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky
Ľubomír Belák
a/ zvukové diela
B. Filan: PÁLENICA – rozhlasová talk show Borisa Filana s hosťom v SRo Bratislava
S. Radič: RADIČ POČASIA – 157 minút politickej satiry na 2CD
b/ zvukovo-obrazové diela
JBM film & TV Bratislava: POLČAS ROZPADU – scenár: V. Klimáček, réžia: V. Fischer
AU Banská Bystrica: 7140 m2 – scenár a réžia: Lukáš Matejka
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava: KLAKA, scenár a réžia: Michala Mazalanová
AU + Chicago Adam Picture: AKO SA PIJE V BANSKEJ BYSTRICI – réžia: Adam Novák
AZYL Bratislava: DEMETER A EMIL – réžia: Adam Matej
c/ internetové stránky
– bez nominácie
Iveta Radičová
v spolupráci s členom AHS Jakubom Nvotom

Cena Stana Radiča za objav roka

Produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné...) a umelecký prednes
Daniela Pápayová
v spolupráci s členmi AP AHS Jozefom Mokošom a Jaroslavou Čajkovou
a/ produkcie pre deti
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava: SNEHULENIE Aničky a Barborky
Detský a mládežnícky súbor GONG Bratislava: SNEHULIENKA
Bábkové divadlo Žilina: AČKANTYROK
Radošinské naivné divadlo Bratislava: LASTOVIČIE ROZPRÁVKY

SND Bratislava: I. Horváthová: FETIŠISTKY
Záhorácke divadlo Senica: W. Shakespeare, J. Moravčík-Jakubovec: Rómeo a Júlija PO ZÁHORÁCKY
Divadlo v podpalubí Bratislava – projekt LOĎ A. Hajdu a R. Luknára
AKO SME ŽILI – Slovensko v 20. storočí – výstava v SNM v Bratislave
Rádio EXPRES – ranná relácia HEMENDEX s Dodom Kuriľákom a Norom Dolinským

b/ umelecký prednes
Dominika Džubáková, Humenné: Ján Štrasser-Viliam Klimáček: Óda na O. D.
Laura Urbanová, Prešov: Woody Allen: Keby boli impresionisti dentistami
Pavol Náther, Bratislava: Ján Šimko: Petržalské príbehy
Patrícia Drgoňová, Bratislava: Anton P. Čechov: Smrť úradníka
Kristína Kováčiková, Námestovo: O.Feldeková: Predstavy
Lucia Lejková, Fintice: Elke Heidenreichová: Obyčajná cesta

1/

Karikatúry, fotografie a iné výtvarné diela
Karikatúry:
Ladislav Belica, Trenčín
Marián Kamenský, Rimavská Sobota
Peter Sedlák, Prešov
Martin Šútovec, Bratislava
Fedor Vico, Prešov

Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane
Roman Vykysalý
v spolupráci s členom AHS Ľubomírom Belákom

2/
3/
4/
Ján Valter
5/

Polícii SR – za pozoruhodný útek údajného lupiča Romana Červenku z nemocnice (január 2008);
Vydavateľstvu Vzlet Čadca – za zbierku oslavných ód a básní Prvý prezident, predslov:
J. M. Rydlo, doslov: J. Podmanický;
77 poslancom NR SR – za kontroverzný nový audiovizuálny zákon, ktorý určil povinnosť označovať vekovú prípustnosť CD/DVD nosičov (napr. s ľudovými pesničkami
nad 18 rokov);
Ministrovi Počiatkovi – za presvedčivú argumentáciu pri dokazovaní svojej bezúhonnosti pri návšteve súkromnej jachty v Monacu, ktorá presvedčila nielen národ, ale aj
premiéra. Motto: Veď nešlo o baby!
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove a v Leviciach za zotrvalosť v označovaní ulíc mesta – Engelsova ul. Motto: Človek nikdy nevie!
Schválila Nominačná komisia Akadémie humoru Slovenska
pod vedením prezidenta AHS Milana Markoviča

Reštaurácia Trafená hus Bratislava, 1. júla 2008
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Zaznamenal: J. Fakla

www.gagy.eu

29. – 31. august 2008

Už v dobách dávno minulých
spojil podľa legendy Svätý Martin,
patrón všetkých bezbranných
a chudobných, svoje sily s kŕdľom
husí. A preto aj dnes, v 21. storočí,
spája Svätý Martin z Turca sily
s gunárom z Kremnického hradu
a silou humoru a satiry sa
rozhodli zaútočiť na konkurentov
v boji o titul EHMK 2013 z južných
a východných regiónov Slovenska,
až bude z tej srandy perie lietať!

Mesto Martin, ktoré je jedným zo štyroch miest
v druhom kole súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, je totiž známe svojím zmyslom
pre humor – čo v histórii už dokázalo mnohokrát
(keď napr. v čase najväčšej biedy, roku 1861, založilo Turčianske kasíno či v roku 1863, kedy v čase
najväčšej maďarizácie založilo Maticu slovenskú
alebo v roku 2006, kedy v čase kritiky kultúrnej
neaktívnosti začalo kandidovať na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2013). Všetko to boli smelé

činy, ktoré by bez štipky sebairónie a nadhľadu
nemali šancu uspieť.
Zahraniční účastníci Kremnických gagov sa aj
preto v nedeľu 31. 8. 2008 vydajú na výlet do hlavného mesta (kultúry) a budú skvelou „európskou“
bodkou za Martinským kultúrnym letom 2008.
Už z podstaty akcie je jasné, že pôjde o deň plný
zábavy, kvalitného divadelného umenia s nefalšovanou dávkou exotiky. V Martine počas celodenného maratónu vystúpia:
Divadelné námestie

10.30

DIVADLO MAŠKRTA Slovensko: Sen o zlatom šťastí - predstavenie pre deti

13.00

DE FACTO MIMO Česko: GROTESKA - pantomíma

14.30

PUNCH, JUDY & BABY Veľká Británia - bábkové divadlo

Divadelné námestie

16.00

ENANO Portugalsko: ČERVENÁ ČOKOLÁDA - pouličný klaun

Divadelné námestie

17.30

OSADIA Španielsko: HOLIČI - kadernícka show

Divadelné námestie

20.00

PAUL CLARK Holandsko: LAST GENTLEMAN - one-man show anglického komika a míma

Štúdio SKD

Štúdio SKD

Sranda víťazí! A odvážnym šťastie praje...
Spomienky na legendárnu TATRA REVUE

Veselé listovanie v knižkách
Zostavovateľ komponovaného programu ŠTÍPANEC alebo Variácie humoru v literatúre Ivan Kováč je presvedčený, že medzi riadkami sa dejú zábavné veci. Pozýva
vás zalistovať si v knižkách a spoločne sa potešiť na duchu. Zábavné leporelo z tvorby slovenských básnikov a prozaikov bude moderovať spolu s Petrom Zemaníkom.
Svoje pocity z písania alebo zážitky z čítania odhalia Patrícia Garajová, Iveta Radičová, Martin Kellenberger, Peter Gregor, František Kovár, Dagmar Kováčová a Anna
Zemaníková. Program hudobne spestrí Anton Kubasák.

Dobrá káva z literárnych textov a hudby
Pretlakové združenie s horkým obsahom Pressovar má špeciálny recept na „kávu“
s názvom Arabica robusta. Nechránia ho desiatimi zámkami, s pokojným svedomím
ho prezradia. Ale treba priznať, že presný pomer použitých ingrediencií pozná iba štvorica účinkujúcich Laco Kerata, Silvester Lavrík, Karol D. Horváth a Boris Lenko. Pripomínajú, že káva sa odborne pripravuje ako zmes semien rôznych druhov kávovníka.
Používajú sa dve základné skupiny: káva arabika zo semien kávovníka Coffea arabica
a káva robusta zo semien kávovníka Coffea canephora. O chuť a vôňu mletej kávovej
zmesi sa starajú rôzne druhy arabiky, o farbu druhy robusty. Prvý program združenia
Pressovar je zložený z arabiky literárnych textov a robusty hudobnej zložky.
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TATRA REVUE bola prvým aj
(zatiaľ) posledným divadlom
humoru a satiry na Slovensku. „Slováci sa už na
ďalšie nezmohli,“ myslí
si člen Akadémie humoru Slovenska Ľubo
Belák, ktorý v Kremnici
oživí spomienky na šesťdesiate roky. V komponovanom programe Povedz mi otec vyskladá obraz
o tom, aké bolo legendárne
kabaretné divadlo. Koncom
50. rokov vznikol súbor Bratislavskej estrády, z ktorého neskôr vyrástla TATRA REVUE.
Zlé časy pre kultúrny stánok kabaretu
nastali v auguste 1968. Herecký súbor
bol v roku 1970 Ministerstvom kultúry
administratívne rozpustený pre
„ideologické nedostatky“. Zaspomínať si
prídu bývalí členovia
súboru TATRA REVUE Maja Velšicová
a Jaroslav Ďuríček.
Okrem rozprávania
uvidíte aj unikátne archívne záznamy. Ukážky z repertoáru slávnej TATRA REVUE predstaví aj dvojica Roman Slanina
a Norbert Antalík.

www.gagy.eu

29. – 31. august 2008
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