
s o 2. 11. 16:00 Hos ti na  dra vců s k. S1, S2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

ne 3. 11. 13:00 PeVa n Cl ea n Cup 2019 Pořá dá  Sportovní kl ub PeVa n Gym Fa mi l y, z.s . 99 Kč

út 5. 11. 19:00 Vá l ka  Ros eových Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 135 mi n. 200, 140 Kč

s t 6. 11. 19:00 Hrdý Budžes Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 165 mi n. 250, 190 Kč

čt 7. 11. 19:00 Popra s k na  l a guně Studi o DVA di va dl o 135 mi n. 490, 450 Kč

s o 9. 11. 
10:00 
13:30   
16:00

Prohl ídka  kul turního domu Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

ne 10. 11. 15:00 Ča rodě jni cký učeň s k. D Metropol i tní di va dl o Pra ha 60 mi n. 90 Kč

po 11. 11. 16:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 90 Kč

út 12. 11. 17:00 Ta nec na  konci  l é ta s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 160 mi n. 200, 140 Kč
s t 13. 11. 19:00 Eva  Pi l a rová koncert 290 Kč

čt 14. 11. 19:00 Ma ryš a Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 115 mi n. 200, 140 Kč

pá 15. 11. 19:00 Ba l a da  pro ba ndi tu Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 110 mi n. 200, 140 Kč

s o 16. 11. 10:00  
13:30

Prohl ídka  kul turního domu Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

s o 16. 11. 17:00 Obs l uhova l  js em a ngl i ckého krá l e s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 200, 140 Kč

ne 17. 11. 10:30 Kouze l ná  š kol ka  - Mi cha l  k s nída ni Pořá dá  FunTa s i Co s .r.o. 60 mi n. 200 Kč

ne 17. 11. 19:00 Mi s ery s k. P1, P2 Studi o DVA di va dl o 130 mi n. 420, 380 Kč

s o 23. 11. 19:00 Líbá nky na  Ja dra nu s k. N Studi o DVA di va dl o 140 mi n. 490, 450 Kč

ne 24. 11. 19:00 Ve l etoč s k. N Di va dl o Ka l i ch 180 mi n. 420, 380 Kč

po 25. 11. 19:00 Brouk v hl a vě s k. PP Studi o DVA di va dl o 135 mi n. 490, 450 Kč

út 26. 11. 19:00 Spi ri tuá l  kvi ntet koncert 240 Kč

čt 28. 11. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 200, 140 Kč

pá 29. 11. 19:00 Můj nejl epš í ka ma rá d s k. F Di va dl o v Rytířs ké 120 mi n. 320, 280 Kč

s o 30. 11. 19:00 Dá ma  na  kol e jích Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 200, 140 Kč

čt 7. 11. 19:00 Spl a š ené  nůžky - Podzim na Malé scéně Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

pá 8. 11. 19:00 Vš e  o žená ch Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 130 Kč
po 18. 11. 19:00 Vra tká  prkna  - Podzim na Malé scéně Studi o Yps i l on 135 mi n. 330 Kč

út 19. 11. 18:00 Spl a š ené  nůžky - zadáno pro firmu 
Primagra a.s.

Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m

čt 21. 11. 19:00 Hra bě  Monte  Ca rl o Pořádá Ochotnické divadlo Máj 21 Chaloupky

s t 27. 11. 19:00 Vš e  o žená ch - derniéra Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 130 Kč

pá 29. 11. 19:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 130 Kč
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po 11. 11. 8:30 Ča rodě jni cký učeň Metropol i tní di va dl o Pra ha 60 mi n. 70 Kč
po 11. 11. 10:30 Ča rodě jni cký učeň Metropol i tní di va dl o Pra ha 60 mi n. 70 Kč
po 18. 11. 10:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 70 Kč

s o 16. 11. 9:00 Ja rma rk Pořádá Kreativní Příbram

so 23. 11. 10:00 Jarmark Pořádá Kreativní Příbram

pá 29. 11. 17:00 Ravak - firemní večírek Pořá dá  Ra va k a . s .

ne 10. 11. 12:00 Svatomartinská husa Divadlo A. Dvořáka Příbram 250 Kč

po 11. 11. 16:00 Svatomartinská husa Divadlo A. Dvořáka Příbram 250 Kč

po 12. 11. 20:00 Kavárna U Nulté hodiny s Milanem Schejbalem Divadlo A. Dvořáka Příbram 150 Kč

ESTRÁDNÍ SÁL

D-KLUB

PRO ŠKOLY

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Balada pro banditu – Milan Uhde, Miloš Štědroň
Příběh Nikoly Šuhaje  loupežníka,  inspirovaný románem Ivana Olbrachta,  se  dočkal  jevištní  muzikálové verze v 70.
letech minulého  století  v brněnském Divadle  na  provázku.  Málokdo  tehdy  tušil,  že  text  napsal  minulému  režimu
nepohodlný a zapovězený Milan Uhde (jako autor byl oficiálně uveden režisér první inscenace Zdeněk Pospíšil). V roce
1978 byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii Vladimíra Síse). Od té doby stačili Nikola, jeho
láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci  a další hrdinové příběhu získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět –
alespoň v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. I v příbramském divadle se ke zbojníku Nikolovi vrátíme s láskou
a se vší úctou a pokorou k síle příběhu o veliké lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás stále znovu těší a
dojímají. Věříme, že stejně jako vás. V naší inscenaci nechybí ani živá kapela. V hlavní roli P. Batěk a A. Fixová. Režie
Milan Schejbal.

Dáma na kolejích - J. Bažant, V. Hála, J. Malásek, L. Rychman, V. Blažek
Úsměvný  příběh  trochu  ušlápnuté  tramvajačky  Marie,  která  jednou  na ulici  spatří  svého  manžela,  jak  se  líbá
s atraktivní  slečnou, v šoku vybere všechny úspory z vkladních knížek a začne od základu měnit  nejen svůj  vzhled,
ale i celý život.  Na nadčasové téma zrady,  emancipace,  prozření a hlavně lásky budeme nahlížet  optikou nadsázky
a laskavého humoru.  Nebudou chybět  velká taneční  čísla  a o hudební  stránku se  postará  naše domácí  kapela  Los
Trumberos. Hraje L. Pernetová, J. Vojta, I. Krmíčková, V. Senič, A. Fixová a další. Režie Lumír Olšovský.

Hostina dravců - Vahé Katcha, Julien Sibre
Sofie slaví narozeniny a sedm blízkých jí přichází popřát a užít si pěkný večer. Všechno probíhá dokonale, ale jen do
okamžiku, kdy se z ulice ozve střelba, a na dlažbě zůstanou ležet dvě těla německých vojáků. Je válka. Francie roku
1942. Z každého bytu v domě, před nímž se vražda stala,  bere gestapo dva lidi  jako rukojmí.  Sofie a její  přátelé
dostanou  zázrakem právo  vybrat  dva,  kteří  se  obětují  pro  ostatní.  Je  ta  možnost  volby  ale  výhodou? Oslava  se
najednou stává drsnou hrou o život, hostinou dravců. Skutečné povahy jednotlivých postav se nemilosrdně odkrývají.
Jak to dopadne? Nechte se strhnout příběhem, který byste 
ve skutečnosti nikdy nechtěli prožít! Režie Martin Vokoun.



Hrdý Budžes – Irena Dousková   
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého  dítěte  sugestivně provází  tragikomickými  roky  husákovské  normalizace  tak,  jak  se  na  počátku 70.  let
promítala do světa dětí i dospělých. Hrají B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková. 
Režie Jiří Schmiedt.

Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček
Příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně poctivým
přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se
ho snaží co nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně
komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli
slzy…V jedné z hlavních rolí se představí Aleš Háma. Režie Milan Schejbal.
Kavárna U Nulté hodiny s Milanem Schejbalem
Povídání ředitele divadla Petra Bednáře o posledních 13 letech divadla vážně i vesele s uměleckým  šéfem divadla 
Milanem Schejbalem.

Maryša - Alois a Vilém Mrštíkové
Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž
se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla
sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení
a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je to ještě život,
anebo cesta do pekel? Hrají  T. Töpfer, H. Karochová, A. Fixová, V. Senič, D. Šišková, D. Krchňavý, E. Miláčková, K.
Fixová, H. Vondrušková, M. Dusbaba. Režie Milan Schejbal.

Obsluhoval jsem anglického krále - Bohumil Hrabal
Dramatizace  známé  novely  byla  vytvořena  na  konci  minulého  století  pro  brněnské  divadlo  Husa  na  provázku.
Zajímavou  divadelní  formou  vypráví  příběh  hlavního  hrdiny  Jana  Dítěte,  který  prochází  úsměvným  učňovským
obdobím v časech 1. republiky, zažívá dramata 2. světové války a svůj život končí v nelehké době budování socialismu
v Čechách.  Přes  všechny  dramatické  peripetie  příběhu  je  tu  neustále  přítomen  Hrabalův  krásný  český  jazyk  a
nezaměnitelný humor. Hrají V. Kuzník, P. Batěk, P. Rímský a další. Režie Milan Schejbal. 

Splašené nůžky - Paul Pörtner 
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! Přicházejí sem lidé různí a všichni mají
své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z  nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste
ho pomohli odhalit. Budete skutečně pátrat a hledat pachatele. Nebude s  vámi komunikovat jediná postava, ale úplně
všechny! Hrají E. Nejedlá, R. Tyleček, M. Dusbaba, V. Senič, P. Florián a H. Karochová. Režie Milan Schejbal.

Svatomartinská husa
Servírování tradiční Svatomartinské husy s ochutnávkou Svatomartinských vín z Vinařství Vajbar.

Tanec na konci léta – Brian Friel
Mladý muž Michael vzpomíná na dětství, které strávil v chudé irské vesnici se svou matkou a jejím čtyřmi sestrami.
Jeho očima sledujeme úsměvné a dojemné osudy žen, velmi vitálních, statečných i láskyplných, ale také osamělých.
Jejich život je ovlivňován nejen místem „na konci světa“ a předválečnou dobou, avšak i velmi odlišnými povahami
každé z nich a událostmi, které příjemně i krutě narušují jejich „obyčejný“ život: Sestry si pořídily rádio, které jim hraje
k  tanci;  po  letech  se  vrací  z Afriky  jejich  bratr,  původně  katolický  misionář,  který  ale  prošel  velkou  osobnostní
proměnou. Za nejmladší ze sester, svobodnou matkou, zase tu a tam přijíždí na návštěvu vášnivý tanečník a fantasta
Gerry, otec malého Michaela. Každý z přítomných touží aspoň po kousku svého štěstí a snaží se – leckdy přes velké
překážky a oběti – za ním jít…
Celým příběhem prostupuje tanec – ať už jako výraz radosti, sblížení a dorozumění, rituál či jako symbol svobody a 
životadárné síly. Hrají L. Typlt, H. Lapčíková, A. Fixová, I. Krmíčková, E. Nejedlá, M. Timková,
 J. Vojta, V. Senič. Režie Petr Hruška.

Válka Roseových – Warren Adler
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni.
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám. Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového
řízení,  kdy však ani jeden z manželů nechce přijít  o krásný dům. Vzájemně si  likvidují  osobní věci,  zabíjejí  domácí
zvířata,  připravují  ty nejdrsnější  naschvály.  Drama,  a přesto komedie,  i  když  zatraceně mrazivá!  Její  předlohou je



americký román slavného W. Adlera. Podle něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film. Hrají M.
Dlouhý, K. Lojdová, L. Král, R. Štabrňák, P. Florián. 
Režie Ondřej Sokol.

Vinnetou - Vojtěch Štěpánek
Snad každý zná to  jméno –  Vinnetou!  Pojďte  s námi  během představení  určeného pro celou rodinu zavzpomínat
na hrdinu, který se stal nesmrtelným. Předloha naší inscenace původně vznikla na motivy knih Karla Maye a zejména
německých filmových westernů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, které jsme všichni viděli alespoň…
několikrát. A možná nejen z nostalgie je máme dodnes v paměti a vyprávíme o nich dětem. Chceme, aby také znaly
hrdinného náčelníka Apačů a Old Shatterhanda. I když se nám dnes jejich dobrodružství mohou zdát i legrační, celé
generace  dětí  si  hrávaly  na indiány  a pokrevní  přátelství  na život  a na smrt.  Proto  se  v naší  inscenaci,  uchopené
s divadelností a hravostí, jaké znáte např. z inscenace Tajemný hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům
oděným v jelenici nejen zasmát, ale také jim fandit, aby svůj boj dobra se zlem opět vyhráli. Hrají P. Florián, V. Senič, J.
Vojta, F. Müller, E. Dohnalová, L. Typlt a R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska.

Vše o ženách - Miro Gavran
Myslíte si, že o ženách víte všechno? Současná komedie známého chorvatského autora, ve které se prolíná pět různých
mini příběhů žen různých generací vám možná dá za pravdu, ale možná vás také bude trochu šokovat; budete se smát,
ale  úsměv  vám  také  jistě  hořce  ztuhne  na  rtech.  Co  mají  společného  dospělé  sestry,  malé  holčičky,  ambiciózní
spolupracovnice či stařenky v domově důchodců? Přijďte se přesvědčit a užít si situace, které hrají ženy o ženách, ale
jsou přitom také samozřejmě o mužích. Hrají H. Karochová, I. Krmíčková a M. Timková. Režie Kateřina Fixová.

Anotace hosté
Brouk v hlavě – Georges Feydeau
Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem?
Jak dopadnou záletníci  a  čím budou potrestáni?  A kdo vlastně nasadil  paní  Marcele brouka do hlavy? V proslulé
dvojroli se představí Filip Blažek. Režie Milan Schejbal.

Čarodějnický učeň 
Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melori. V
temném kraji plném různých skřetů, divokých vil a tajemných bytostí žijí odedávna tři čarodějnice...Xatorie, Euforie a
Třeštice. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melori se ve světě lidí
potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání o tom kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece
Minaj do záhadného světa. Cestu mu zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání překazit. S pomocí svých tetiček
čarodějnic a pomocí kouzel,  která se naučil,  se mu snad podaří najít svůj příběh a svůj osud. Napínavý a poutavý
muzikálový příběh je provázen kouzly na profesionální úrovni, světelnými efekty a samozřejmě pro děti zpěvnými texty
písní.

Eva Pilarová
V roce 2019 oslaví Eva Pilarová významné životní jubileum. Po koncertní pauze se opět vrací na koncertní pódia. Vedle
klasického repertoáru zazní  i  řada swingových melodií.  Program je  rozšířen o muzikálové melodie a největší  hity
divadla Semafor a Rokoko. Hostem koncertu bude Tomáš Ringel.

Hrabě Monte Carlo
Léto začíná a město hazardu se probouzí k životu. Sjíždí se sem lidé z celého světa, aby se pokoušeli o štěstí a roztočili
svoje peníze. Avšak i město neřesti má svou druhou tvář - malé, zapadlé náměstíčko Place de la Liberté s nenápadnou
kavárnou, jejíž majitelka zapříčiní, že na jinak nudném předměstí bude mnohem více ruchu a napětí, než ve všech
kasinech Monte Carla dohromady. Náměstíčko se totiž rozhodne koupit, a za účelem výstavby nového kasina posléze
zbourat, tajemný hrabě Monte Carlo. Vstupenky lze objednat na adrese maj21chaloupky@email.cz.

Kouzelná školka – Michal k snídani
O všem na co jen máte chuť! Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se
budou určitě i rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne?, tak mnoho
jich "ochutnáte" právě od Michala. Třeba jablíčko v županu, máte to rádi? U Michala tohle jablíčko mluví a opravdu
chodí doma v županu! Ať přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždycky hladoví! Michal si užije s dětmi na představení i
oslavu svých narozenin! Jak bude vypadat dort a kolik na něm bude svíček, to už bude záležet jen a jen na dětech!
Samé unikátní  situace  a  zábava,  tak  to  nezmeškejte!  Neméně  důležitá  je  pointa  tohoto  představení!  Michal  při
aktivním zapojení všech malých diváků v hledišti rozluští velkou záhadu, co se vlastně stane s jídlem, které necháme na



talíři nedojedené! Záhady jsou strašně fajn, vtáhnou do děje, funguje u nich příběh a hlavně Vás můžeme uklidnit, vše
dobře dopadne a něco nového se dozvíme o tzv. záhadě posledního nedojedeného sousta na talíři. Nenechte si ujít
zážitek s Michalem z Kouzelné školky. Představení zábavnou formou působí právě na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při
nápadech a vynálezech, které pro děti Michal vymýšlí.  Nechte se inspirovat, garantujeme vám kvalitní zábavu pro
nejmenší a těšíme se na vás!

Líbánky na Jadranu - Patrik Hartl
Manželé Eva a Bob si vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní důchodové
soužití. Vydrží čelit tak velkému množství společně tráveného volného času? Budou si mít ještě vůbec co říct? A jakou
roli během jejich dovolené sehrají mladí milenci, kteří si v kempu postaví stan vedle nich? Hrají Eva Holubová, Bohumil
Klepl a další. Režie Patrik Hartl.

Misery - Stephen King, William Goldman
Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská v mimořádné a naprosto
nečekané roli  oddané fanynky  a  Petr  Štěpánek coby spisovatel,  jehož  knihy hlavní  hrdinka  miluje  tak  nesmírnou
láskou, že je pro ni schopná i  zabít. Dokonalá kombinace temného humoru a dechberoucího napětí. Režie Ondřej
Sokol.

Můj nejlepší kamarád - Eric Assous
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku
své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o
tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti,
který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek,
na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí  a zda Bernardovi všechny jeho lži
neprojdou…Hrají Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela Sejnová/Lucie Okonová. Režie
Jakub Nvota.

PeVan Clean Cup 2019
PeVan Clean Cup je kulturistickou a fitness naturální kondiční soutěží mládeže.  Závody jsou součástí  projektu Čistě
s PeVanem.  Projekt  založil  bývalý  úspěšný  profesionální  Petr  Vaniš,  který  je  v kulturistických  kruzích  známý  pod
pseudonymem PeVan.  Proto název projektu Čistě s PeVanem. PeVan se rozhodl po svých zdravotních problémech,
které v souvislosti s kulturistickou přípravou prodělal, očistit mládežnickou kulturistiku a fitness. Protože doping je ve
velkém rozšířen již na kondiční kulturistické a fitness úrovni a co je nejhorší, je ve velké rozšířen již mezi mládeží a to
nemá obdoby v žádném jiném sportovním odvětví. Přijďte se podívat na naturální svaly. Moderátory soutěže budou
Petr PeVan Vaniš a Tomáš Klement sportovní moderátor České televize a spoluautor biografické knížky Petra Vaniše
Vyhrát nebo zemřít.

Poprask na laguně - Carlo Goldoni
Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži
a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými páry? Hrají
Jiří Ployhar, Jana Krausová, Kristýna Badinková Nováková, Michal Slaný, Bohumil Klepl, Eva Holubová a další. Režie
Milan Schejbal.

Spirituál kvintet
Spirituál kvintet, legendární česká folková skupina, kterou prošla řada osobností, např. Jan a František Nedvědovi,
Karel Zich. Od roku 1960, kdy vznikla, se stala nedílnou součástí naší kulturní scény. Spirituál kvintet hraje ve složení:
Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka. Jeden z
posledních koncertů této skupiny.

Veletoč - Iva Janžurová
Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany
Paulové. O čem nová česká divadelní komedie vypráví? Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci.
Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém několikaletém výběru a dobře volené propagandy. Helga byla
bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy. Bezstarostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle
vyústil v stereotypně nudné soužití pod velením Boženky. Ale začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Nečekaným
Veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná vzájemně neslučitelnými osobními snahami.
Advokátní  poradce  a  psychiatr  jsou  stále  na  telefonu!  Hrají  Iva  Janžurová,  Eva  Holubová,  Marian  Roden,  Sabina
Remundová, Aleš Bílík/Přemysl Pálek  Režie Šimon Caban.



Vratká prkna – Arnošt Goldflam
Groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět i život zmenšené do divadelního vzorku, lehce ironický, ale i
sebeironický  pohled  zvenku  či  zevnitř.  /  Tak  trochu  smutná  komedie  z  divadelního  prostředí.  Vždyť  prkna,  co
znamenají svět, jsou občas nečekaně vratká. A přesto pořád lákavá… / My divadelníci se proto musíme pochválit sami!
A to taky občas děláme. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. A až půjdete domů, pochvalte si
svoje vlastní životy a buďte rádi! My Vám to přejeme, ale asi bychom měnit nechtěli. Možná. Hrají Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Lenka Šebek Loubalová, Roman Mrázik, Barbora Skočdopolová nebo Jiřina
Vacková a Martin Bohadlo nebo Miroslav Chloupek. Režie Arnošt Goldflam.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
3. 11. Maryša – Libice nad Cidlinou
4. 11. Jak jsem vyhrál válku  - Městské divadlo Prachatice
6. 11. Číňani – Městské divadlo v Kolíně
11. 11.   Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
12. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
18. 11.   Maryša – Dům kultury Strakonice
20. 11. Hrdý Budžes – Městské divadlo Mnichovo Hradiště
21. 11. Dáma na kolejích – Městské divadlo Žďár nad Sázavou
22. 11. Maryša – Vrchlického divadlo Louny
24. 11.   Můj romantický příběh – Tylovo divadlo Rakovník
25. 11.   Hostina dravců – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
27. 11. Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2019
Čtyřlístek a Talisman Moci
Jak jsem vyhrál válku – zadané představení
Soudné sestry
Vánoce v divadle
Vánoční koncerty Ginevry
Vánoční koncert Příbramské filharmonie
Vánoční koncerty Big Bandu
Habaďůra
Vinnetou

Změna programu vyhrazena


