
LADIES & GENTLEMEN SHOW

Uhrančivá show, v ktorej sa prepájajú divadelné  
a hudobné žánre. Pútavým kabaretným predstavením 
divákov sprevádza tajomná Nefer Nefer.  
Na javisku sa plynule strieda humor s vášňou, hudba  
s tancom a história so súčasnosťou... 
dress code: dress to impress / smart / NO! jeans

LIFE IS A CABARET!
VITAJTE V RED CAT CABARET

Na mape nočnej Bratislavy pribudol nový štýlový 
klenot. Spájame  žánre i ľudí, provokujeme, 

rozosmievame, dojímame a inšpirujeme.
Tvoríme autentický kabaretný klub s jedinečným 
rukopisom a originálnym obsahom, priestor plný 

prekvapení, kurióznych a zmyselných show, 
atraktívnych hostí a skvelej hudby.

Bude nám cťou ak sa aj vy stanete pravidelnou 
súčasťou neopakovateľných večerov.

Program tvoria jedinečné kabaretné show, 
vrátane burlesque, šperkujú ho tematické 

hudobné a komediálne večery,  
či sólo vystúpenia umelcov od výmyslu sveta.  

Na našom javisku uvidíte okrem hercov, spevákov 
a tanečníkov aj akrobatku, opernú divu,  

básnikov, filozofov, folkloristov, skladateľov, 
biznismenov, programátorov, cirkusantov  

a možno tam raz skončíte aj vy!…

Exkluzívne riešený koncept vintage baru  
s ponukou kvalitných vín, originálnych  

miešaných nápojov a opojných bubliniek 
dotvára elegantnú atmosféru jedinečného klubu.

U nás je každý večer novým zážitkom!

SHOW NIGHT

RED CAT NIGHT

MUSIC NIGHT

COMEDY NIGHT

STUDIO 34 / PARTY SHOW

Uletená boogie woogie party show inšpirovaná 
najväčšími hitmi 70. rokov a slávnym Studio 54  
v New Yorku! Ako to funguje? Ako živý jukebox  
s playlistom 34 piesní. Vy si vyberáte hudobný kus  
a  naši tanečníci a speváci ho odpália v kabaretnom 
prevedení. Na pódiu sa striedajú nečakané 
choreografie, bizarné kostýmy a vtipné verzie  
slávnych hitov. Your Choice – Your Show!
dress code: 70's / provocative / funky

Obchodná 17, Bratislava 
rezervácie: +421 905 531 408
club@redcatcabaret.com
www.redcatcabaret.com

KOZMOPOLITNÝ DUCH BRATISLAVY OŽÍVA!

YOUR CHOICE - YOUR SHOW!



SOM ŽENA

Silné predstavenie inšpirované osobným osudom 
herečky Lucie Brychtovej, absolventky Janáčkovej 
akadémie muzických umení v Brne, prináša odvážny 
a citlivý príbeh transexuality.  
Je poskladaný z mozaiky intímnych, ironických, 
vtipných i dojemných monológov a pretkaný 
odľahčenými hereckými, aj hudobnými pasážami.
dress code: smart casual

MADE IN SLOVAKIA

Svižné a vtipne ladené predstavenie je kabaretným 
roadtripom naprieč Slovenskom. Angličanka Alice 
sa vydáva na cestu IC-čkom z Bratislavy do Košíc. 
Stretáva starého Prešporáka, kňaza s mníškou, tradícii 
verných folkloristov, typického „príjemného“ čašníka, 
aj neskrotného Róma. Show je nabitá autentickou 
folklórnou hudbou, tanečnými pasážami a iróniou.   
Alica v krajine zázrakov? Kiežby...

JEDINÁ SHOW O SLOVENSKU V ANGLIČTINE!

KABARETNÉ PÓDIUM V RED CAT CABARET 
JE SÍCE MALÁ, ALE OHROMNE VEĽKORYSÁ 

PLOCHA. UNESIE TOHO NAOZAJ VEĽA. OKREM 
AUTORSKÝCH KABARETNÝCH SHOW PONÚKAME 
PRIESTOR UMELCOM, KTORÍ MAJÚ ČO POVEDAŤ 
A VYJADRUJÚ TO HUDBOU, SLOVOM, DIVADLOM, 

POÉZIOU, TANCOM, INÝM KREATÍVNYM 
SPÔSOBOM, ALE NAJMÄ SRDCOM... 

AUTENTICKÝ PRÍBEH TRANSEXUALITY.

dress code: international folklore / smart casual SHOW, KTORÁ VÁS ZMRAZÍ A ROZPÁLI ZÁROVEŇ.

BURLESQUE SHOW

MUSIC NIGHT 

Dámy z Bratislava Burlesque. Vždy po sebe zanechajú 
omámené publikum. Ani nedýcha! Ich zvodné 
predstavenia sprevádza noblesa, humor, kvalitná 
hudba a mimoriadne pôsobivé choreografie  
s pikantným nádychom.

Predstavujeme jedinečných hudobníkov, skladateľov 
a performerov. U nás zažijete večery v znamení 
argentínskeho tanga, vystúpenia zábavného komorného 
hudobného telesa, jazzových, soulových a swingových 
formácií. Nebránime sa ani punku, rock ´n rollu, folku,  
či opere…  

dress code: dress to impress / 30's-50's

COMEDY NIGHT

RED CAT NIGHT

Kabaretné pódium aj mikrofón patria počas týchto 
večerov ľuďom, ktorí majú výnimočný zmysel pre 
humor a vedia sa oň podeliť. Máme žabu, ktorá všetko 
vykváka... Slimáka, ktorý všetkému rozumie.  
Človeka, ktorý sám uvarí dav... Čakajte nečakané!

Toto sú špeciálne večery.  Sú rezervované  
pre výnimočných hostí. Red Cat obľubuje rôzne 
bizarnosti, rád sa baví, miluje spoločnosť ľudí,  
ktorí ponúkajú nečakané a prekvapivé predstavenia  
a posúvajú žánrové hranice.

V RED CAT CABARET  
JE KAŽDÁ NOC INÁ.  
A VŠETKY  
SÚ VÝNIMOČNÉ!


