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ATELIÉR RAMAGU
SNP 30/59, Spišská Stará Ves
+421 903 991 075
ramagu.sk

5. 5. 2018 (SOBOTA) 20:00 – MS V ĽADOVOM HOKEJI
(SLOVENSKO - ČESKO)
Na najväčšej projekčnej ploche v Zamagurí vám ponúkame priamy prenos zápasu našich hokejistov 
na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Počas večera bude k dispozícii plnohodnotný bar, pukance 
grátis, súťaž v tipovaní presného výsledku a prestávkové súťaže o vecné ceny.
VSTUPNÉ: grátis, SEDENIE: pri stoloch. 

6. 5. 2018 (NEDEĽA) 20:00 – MS V ĽADOVOM HOKEJI
(SLOVENSKO – ŠVAJČIARSKO)
Na najväčšej projekčnej ploche v Zamagurí vám ponúkame priamy prenos zápasu našich hokejistov 
na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Počas večera bude k dispozícii plnohodnotný bar, pukance 
grátis, súťaž v tipovaní presného výsledku a prestávkové súťaže o vecné ceny.
VSTUPNÉ: grátis, SEDENIE: pri stoloch. 
 
11. 5. 2018 (PIATOK) 19:00 – DIVADLO: KAMENE VO VRECKÁCH
(DIVADLO KONTRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Hollywoodska filmovačka a dookola samé kravy. A keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr 
je neodvratný a neodvratne zábavný... Hit z Broadway a West Endu, ktorý rozosmial a dojal milióny 
divákov na celom svete. Dvaja herci odohrajú 13 postáv! Vychutnajte si nezabudnuteľnú komédiu z pro-
stredia filmárov, v ktorej dokonale vynikne herecké umenie profesionálnych hercov z Divadla Kontra.
VSTUPNÉ: 5 €, SEDENIE: v radoch za sebou. 

13. 5. 2018 (NEDEĽA) 19:00 – DIVADLO: GUROĽSKÉ POŠODKY 2
PREMIÉRA (RAMAGU)
Guroľské pošodky si získali v repertoári RAMAGU veľmi vážené miesto, pretože ide o predstavenie, 
ktoré dokáže vyčariť na tvárach divákov pretrvávajúci úsmev, a to najmä vďaka vtipu a hodnote, ktorú 
v sebe skrýva goralské nárečie. Celý kabaret bude opäť v goralčine a pôjde o premiéru druhého dielu 
tohto úspešného kabaretu. Jedná sa o našu horúcu novinku.
VSTUPNÉ: 2,50 €, SEDENIE: v radoch za sebou. 

20. 5. 2018 (NEDEĽA) 19:00 – FILM: S LÁSKOU VINCENT
(POĽSKO, VEĽKÁ BRITÁNIA, 2017, KOBIELA -WELCHMAN)
Diela holandského fauvistu a expresionistu Vincenta Van Gogha patria k tomu najhodnotnejšiemu, čo 
výtvarné umenie kedy vytvorilo– nachádzajú sa vo svetových galériách i súkromných zbierkach a ich 
cena sa ráta v miliónoch. Van Goghove práce, ale aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, inšpirovali ti-
sícky ďalších autorov a sú predmetom živej odbornej diskusie aj 128 rokov po jeho smrti.  Filmový pro-
jekt, prvý svojho druhu na svete, bol nakrútený kombináciou hraného filmu a animácie originálnych 
olejomalieb (text distributéra). VSTUPNÉ: 2,50 €, SEDENIE: v radoch za sebou. 

25. 5. 2018 (PIATOK) 19:00 – DIVADLO: GUROĽSKÉ POŠODKY 2
PRVÁ REPRÍZA (RAMAGU)
Guroľské pošodky si získali v repertoári RAMAGU veľmi vážené miesto, pretože ide o predstavenie, 
ktoré dokáže vyčariť na tvárach divákov pretrvávajúci úsmev a to najmä vďaka vtipu a hodnote, ktorú 
v sebe skrýva goralské nárečie. Celý kabaret bude opäť v goralčine a pôjde o prvú reprízu druhého dielu 
tohto úspešného kabaretu. Jedná sa o našu horúcu novinku.
VSTUPNÉ: 2,50 €, SEDENIE: v radoch za sebou. 

27. 5. 2018 (NEDEĽA) 16:00 – POPOLUDNIE PRE DETI: JACK A ČAROVNÁ FAZUĽKA
(TAMARIKY BANSKÁ BYSTRICA)
Rozprávku o čarovnej fazuľke iste poznajú deti aj ich rodičia. Známy príbeh spracovalo aj Divadlo 
TAMARIKY zo stredného Slovenska, ktoré sa opiera o kvality herca Rastislava Zelinu, ktorý pochádza 
zo zamagurskej obce Majere. VSTUPNÉ: 2,50 €, SEDENIE: v radoch za sebou. 


