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NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA JARO 2020:

1. 2.
2021

19/00 hod

4. 2.
2021

19/00 hod

10. 2.
2021

19/00 hod

29. 4.
2021

19/00 hod

Upozorňujeme návštěvníky,
že Divadelní předplatné
JARO 2021 nebudeme
vyhlašovat, jelikož
je nutné uskutečnit
přesunutá představení.

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE / G. BITTON, M. MUNZ

SMÍM PROSIT?...

Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka ožení.
Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. Svižná
komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti. Hrají: J. Révai, A. Pyško, K. Janečková, R. Jaškóv, K. Zima... Režie: Jaromír Janeček.
DIVADLO UNGELT / D. HARE

SKLENĚNÝ STROP

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti. Hrají: J. Langmajer, T. Vilhelmová a V. Navrátil/V. Pokorný. Režie: Vít Vencl.
DIVADLO ROKOKO / V. MAŠKOVÁ, P. KHEK

ČAPEK

Hra o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Hra, která upozorňuje na paralely se současným děním, inscenovaná s vírou, že konec bude jiný. Inscenace
sleduje poslední chvíle života Karla Čapka. Hrají: J. Hána, M. Kačmarčík, M. Málková, S. Jachnická, V. Dvořák... Režie: Pavel Khek.
DIVADLO KALICH / MARIE JONES

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy
štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci. Hrají: M. Vladyka a R. Holub. Režie: Jana Kališová.

NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA PODZIM 2020:
15. 1.
2021

19/00 hod

26. 1.
2021

19/00 hod

23. 2.
2021

19/00 hod

30. 3.
2021

19/00 hod

DP BONUS / DS „NA SKÁLE HELVÍKOVICE“ / K. MAGNUSSON

I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
DIVADLO V ŘEZNICKÉ / MARK ST. GERMAIN

RELATIVITA

Autor staví svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery Lieserl. Einsteinovi se skutečně předtím, než se oženil se svojí první ženou Milevou, v roce 1902 narodila dcera, která ale už v roce 1904 záhadně zmizela. Je to neprobádaná kapitola
Einsteinova života. Nikdy se o ní nezmínil a nikdo neví, zda zemřela, nebo byla dána k adopci. Tento fakt vyšel najevo až v roce 1987 z objevené
soukromé korespondence. Hrají: M. Táborský, M. Štěpánková, K. Táborská. Režie: M. Táborský.
DIVADLO BOLKA POLÍVKY / PIERRE PALMADE, CHRISTOPHE DUTHURON

REBELKY ( náhradní představení za ŠAŠEK A SYN)

Brilantní francouzská tragikomedie, v níž se náhodně potkají dvě zralé ženy, které se rozhodly, každá z jiného důvodu, vzepřít se nalinkovaným
životům a vzít osud zpět do vlastních rukou. I když jsou Caude a Margot zpočátku jako oheň a voda, prožijí spolu několik dní, na které do smrti
nezapomenou... Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová. Režie: Antonín Procházka.
FANNY AGENTURA / J. ZINDULKA

VZHŮRU DOLŮ

Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu
v lesích přijíždějí? Zblázní se z bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů? Hrají: D. Homolová, M. Steinmasslová,
J. Zindulka, A. Krejčíková. Režie: J. Zindulka.
Na tyto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

