Vianočný program v Slovenskom rozhlase
Rádio Slovensko
Pondelok 24. december
Vianočné miniatúry, prúdové vysielanie – PREMIÉRA, séria piatich miniatúr súčasných
slovenských spisovateľov (napríklad Eva Borušovičová, Vanda Rozenbergová, Andrea
Coddington) napísaných špeciálne pre moderátorov Rádia Slovensko (Barbora Štubňová,
Ivana Ilgová, Petra Bernasovská, Roman Bomboš, Katarína Martinková) ako interpretov.
Vianočné Spojky Adely Vinczeovej od 11:00 do 12:00 - PREMIÉRA, hosťom bude
charizmatický herec, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla František Kovár.

Streda 26. december
Ako som vstúpil do seba o 10:30 – PREMIÉRA, rozhlasová adaptácia kultovej hry Stanislava
Štepku, v ktorej autor spolu so svojím Radošinským naivným divadlom, podnikol
dobrodružnú cestu do ľudského vnútra, aby porozprával čosi o sebe, ale najmä o nás
všetkých.
Vianočné šteniatko o 18:10 - PREMIÉRA fíčra Barbory Hrínovej. Je vystavaný okolo motívu
"vianočného šteniatka" a od neho odvodenej témy vzťahu ľudí k starostlivosti o psov, ktorá
spoločnosť polarizuje na jednej strane na starostlivých a obetavých "psíčkarov" a na druhej,
v očiach militantnejšej skupiny z nich, na tých druhých, "horších ľudí", ktorým sú psie bytosti
ľahostajné, prípadne im (v ich očiach) ubližujú.

Silvester 31. december
Zábavníky:

Silvestrovské Spojky o 10:00 – PREMIÉRA, hosťami Adely Vinczeovej budú manželia, herci
Zuzana Šebová a Michal Kubovčík.
Skúška sirén o 11:00 – PREMIÉRA, nový nedeľný zábavník Skúška sirén, ktorý si vďaka svojim
protagonistom Tomášovi Hudákovi, Samovi Trnkovi a Kamilovi Mikulčíkovi rýchlo získal

poslucháčsku obľubu, prekvapí hudobne naladeným hosťom, ktorý sa stane súčasťou zmesi
stand-upu, glosátorského humoru a vtipných pesničiek.
Pálenica Borisa Filana o 13:00 – PREMIÉRA, autor a moderátor relácie sa zhovára
s profesionálnym starejším na svadbách nielen o modernej podobe starých zvykov.
Pichli vidly o 14:00 – PREMIÉRA, v silvestrovskom vydaní sa stretne československá zostava
hostí - spisovateľka, scenáristka, publicistka a vydavateľka Halina Pawlowská a ako hudobný
hosť sa predstaví slovenská speváčka Kristína.
Včela v zime o 15:00 – PREMIÉRA, hra o ľudskej osamelosti a hľadaní šťastia, ktoré vlastne
šťastím ani nie je napísaná s typickým láskavým a múdrym humorom Stanislava Štepku.
Rozhlasová adaptácia v podaní členom Radošinského naivného divadla bola zrealizovaná ako
v poradí 33. verejná nahrávka RND pre Slovenský rozhlas.
Prenosy bohoslužieb:
24.12. Polnočná
25.12. 90 minútová omša
25.12. Urbi Et Orbi
1.1. Novoročná omša

Rádio Regina
Pondelok 24. december
Zlatná krajina o 8:05 – PREMIÉRA, rozprávková hra na motívy rovnomennej slovenskej
ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského o túžbe človeka po čistých vzťahoch a živote bez falše a
pozlátka. Traja kráľovskí synovia sa vydajú hľadať Zlatnú krajinu, aby priniesli chorému otcovi
zázračnú vodu na uzdravenie.

Utorok 25. december
Vianoce na Zemi o 19:00, relácia o Vianociach v iných kultúrach. Rozhovory o vianočných
tradíciách rodín migrantov a prisťahovalcov.
Vianočný koncert o 16:05, koncert Slovenského rozhlasu a Českého rozhlasu

Streda 26. december

V hlavnej úlohe komparzisti o 12:05, počas vianočných sviatkov pozeráme veľa televíznych
filmov a seriálov, kde komparzisti nie sú uvedení v titulkoch, nevieme o nich nič, ale sú to
často veľmi zaujímaví ľudia - vlakvedúci, riaditeľka domova dôchodcov či naopak človek,
ktorý sa naplno živí iba týmto.

Silvester 31. december
Vták Ohnivák a líška Ryška o 8:05 – PREMIÉRA, rozprávka podľa K. J. Erbena
Humoriáda Silvester o 16:00 – PREMIÉRA,

Nový rok 1. januára
Novoročný koncert o 14:05 – prenos koncertu Bratislava Hot Serenades
Prenosy bohoslužieb:
24.12. Služby Božie Batizovce, Polnočná rímsko-katolícka svätá omša
25.12. sv. omša na Božie narodenie
1.1. Novoročná sv. omša

Rádio Devín
Pondelok 24. december
Ars musica o 10:00, Dieťa v hudobnej reflexii – očakávanie dieťaťa, detské očakávania
Vianočná Ars folklorica o 14:00, relácia venovaná ľudovým vianočným piesňam a koledám,
spomienkam o ich nahrávaní v rozhlase.
Vianočné oratórium o 19:00, Johann Sebastian Bach, monumentálne, takmer trojhodinové
vokálno-inštrumentálne dielo patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie Vianočné oratóriá.
Biela veľryba o 21:30, rozhlasová hra na motívy známeho románu Hermana Melwilla

Utorok 25. december
Sviatočný poludňajší koncert o 12:00 - organ - kráľovský nástroj
Sviatočná hudobná skladačka o 16:00 - vianočný výber redaktorky Sone Horňákovej

Vianočné oratórium o 18:00 - Najvýznamnejšie a najpopulárnejšie dielo Georga Friedricha
Händela: Mesiáš, ktoré v priebehu storočí získalo až ikonickú hodnotu. Zbor Hallelujah z
tohto oratória, patrí medzi najznámejšie kompozície klasickej hudby vôbec.
Zo svetových koncertných pódií o 23:00 - koncert zostavený zo známych i menej známych
vianočných diel, s výnimočnými interpretmi.

Streda 26. december
Jazzové Vianoce o 14:00 – najznámejšie staré koledy v jazzových úpravách
Vianočný rozhlasový antikvariát o 17:00 - zostrih literárneho-hudobného večera o krásnych
knihách.
Margita Figuli: Tri gaštanové kone o 20:30 - rozhlasová hra. Dramatizácia známej klasickej
slovenskej predlohy.
Musica slovaca o 22:30 - vianočné diela v tvorbe slovenských skladateľov.

Silvester 31. december
Silvestrovská Ars musica o 10:00 - koláž hudby, slova, smiechu, muzikantských anekdot na
koniec roka 2018
Silvestrovská klasika 14:00 – 16:30, Kukučín Martin, Pechová Gita: Zakáša - darmo je! ,
Slančíková -Timrava Božena, Pechová Gita: Kandidát ženby, Záborský Jonáš, Pechová Gita:
Frndolína, Alexy Janko, Pechová Gita: Život nie je majáles. d
Ars litera Štefana Chrappu o 17.00 – keď to v literatúre iskrdí

Rádio FM
V čase od 13:00 do 14:00 záznamy koncertov z festivalov Pohoda a Grape:
24. 12. Lamb
25. 12. Fink
26. 12. Tolstoys

Pondelok 24. december
Prúdové vysielanie ukončí o 17:00 a následne ponúkne vianočné pásmo DJa Kamizolu.

