
út 4. 2. 19:00 Lous ká ček Pořádá Art stage master s.r.o. 890, 790 Kč
čt 6. 2. 19:00 Ma da me Rubi ns te i n Agentura FDA Praha 110 mi n. 320, 290 Kč
pá 7. 2. 16:00 Koči čí hra s k. SD Di va dl o Be z hra ni c 240, 200 Kč

út 11. 2. 16:00 Soudné  s es try s k. S1, S2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 165 mi n. 90 Kč

čt 13. 2. 19:00 Hra  s e  s mrtí s k. NN Di va dl o Na  Ma ni ná ch 320, 280 Kč

pá 14. 2. 19:00 Dá ma  na  kol e jích s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 105 mi n. 210, 150 Kč

ne 16. 2. 15:00 Ja ros l a v Uhl íř: Hodi na  zpívá ní - zkouš ení Kul turní portá l .cz 60 mi n. 210 Kč

po 17. 2. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 mi n. 210, 150 Kč
út 18. 2. 19:00 Soudné  s es try s k. V Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 165 mi n. 210, 150 Kč

po 24. 2. 17:00 Hos ti na  dra vců s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 135 mi n. 210, 150 Kč

čt 27. 2. 19:00 Špi na vý obchod s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 210, 150 Kč

pá 28. 2. 19:00 Špi na vý obchod s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 210, 150 Kč

s t 5. 2. 19:00 Spl a š ené  nůžky Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 140 Kč

út 11. 2. 19:00 Ji ří Schmi tzer koncert 90 mi n. 250 Kč

s o 15. 2. 17:00 Spl a š ené  nůžky Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 140 Kč

čt 20. 2. 17:00
Spl a š ené  nůžky zadáno pro Centrum 
zdravotních a sociálních služeb

Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m
140 Kč

po 24. 2. 19:00 Moc a  s íl a  hypnózy Ja kub Kroul ík 90 mi n. 190 Kč

pá 7. 2. 19:00 Ma t. pl es  OA a  VOŠ Příbra m Pořádá OA a VOŠ Příbram

s o 8. 2. 15:00 Zpívá me a  ta nčíme  s  Míš ou 180 Kč

pá 14. 2. 20:00 Rybá řs ký pl es Pořádá Český rybářský svaz, z. s.

pá 21. 2. 19:00 Ma t. pl es  SPŠ a  VOŠ Příbra m Pořádá Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ a VOŠ Příbram

pá 28. 2. 19:00 Ma t. pl es  Gymná zi um Příbra m Pořádá Gymnázium Příbram

s o 29. 2. 20:00 Ci tron - Supi  s e  s l éta jí Tour 2020 koncert 390 Kč

ESTRÁDNÍ SÁL

měsíční program - únor 2020

MALÁ SCÉNA

VELKÁ SCÉNA

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram

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.

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.

Soudné sestry - Terry Pratchett 
Příhody ze Zeměplochy se vracejí v té nejvíc nejlegračnější fantasy! Tentokrát jde o korunu – kdo chce zkázu království
a kdo je skutečným Králem!? Příběh je chytrou a vtipnou variací na slavného Shakespearova Macbetha, ale připomene
vám i české pohádky. Vévoda a vévodkyně usilují o trůn, vypadá to zle, napětí stoupá… A tehdy se do příběhu vloží trio
soudných sester, čarodějnic, aby za pomoci herecké tlupy, šaška a ducha zavražděného krále dobro mohlo zvítězit!!! A
nebyl by to Terry Pratchett, aby se v příběhu neobjevily zcela překvapivé okolnosti, humor, láska, dojetí a nakonec i
překvapivé rozuzlení. V inscenaci pro celou rodinu nebudou chybět ani kouzla a čáry! Hrají H. Karochová, K. Fixová, E.
Nejedlá 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.

Špinavý obchod - Robin Hawdon 
Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace jedna na druhou.  Dvě krásné tanečnice Mandy
a Tania z londýnského nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom špinavé peníze a řetězec
nedorozumění. Velký šéf klubu Mack však nesmí zjistit nic. „Svoje“ děvčata i peníze si přísně hlídá a má na to drsné
kumpány. Ale protože jsme v komedii, každá situace má svůj nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na
své straně mají  ty správné hochy,  co se nebojí  nasadit  život,  i  kdyby se kvůli  tomu měli  převléct  za… Nechte se
překvapit! Hrají E. Nejedlá, K. Grygar, P. Florián, L. Valenovám V. Senič, P. Bednář a R. Tyleček. Režie Milan Schejbal.

Anotace hosté
Citron - Supi se slétají Tour 2020
Česká hudební legenda Citron vyráží po roce opět na turné po České republice, tentokráte s názvem "Supi se slétají 
Tour 2020". Doprovázet je bude slovenská Symfobia.

Hra se smrtí  
Napínavá a rafinovaná komedie, souboj dvou rovnocenných hráčů – manžela a milence – o lásku nepřítomné dámy. 
Střet dvou světů a dvou inteligencí: kdo a za jakou cenu zvítězí? Oba hrají doslova nejvyšší hru na kočku a myš, pouze 
nevíme, kdo je kdo. Humor poněkud detektivní, až černý, mystifikace, bitky nejen slovní, poslání nejen tohoto příběhu.
Hrají Otakar Brousek a Pavel Batěk. Režie Tomáš Vondrovic.

Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání – zkoušení



Nejzábavnější vyučovací hodina na světě, ve které bude Jaroslav Uhlíř spolu s diváky nejen zpívat, ale tentokrát se
bude i zkoušet! V další „hodině zpěvu“ přichází Jaroslav Uhlíř s řadou nových i starších písniček (Hajný je lesa pán,
Skřítkové tesaři, Dělání, Hlupáku najdu tě, Skálo, skálo a další). Diváci budou opět zapojeni do děje, tentokrát nebudou
jen zpívat, ale pan učitel Uhlíř si je i vyzkouší a během závěrečné písničky Není nutno si budou moci i zatancovat. Bát
se ale nemusíte, pětky se v naší škole nedávají ...

Jiří Schmitzer
Recitál  známého herce kultovního divadla Ypsilon  a v posledních  letech také písničkáře  lehce undergroundového
odéru.

Kočičí hra - I. Örkeny
Erži Orbánové se povedlo to, co se mnohým nikdy nepodařilo. Žít svůj život naplno a užít si ho. Díky hluboké lidskosti,
nezdolnému optimismu, milující sestře a všem svým láskám, byť někdy nenaplněným. Vždyť život je jen hra. A někdy
doslova kočičí..... A proto: "Kdybych měla začít znovu, nežila bych jinak"! Hrají Valérie Zawadská, Martina Hudečková,
Jelena Juklová, Marcel Vašinka, Marcela Nohýnková, Michaela Marečková, Jan Bartoška, Ivan Remta. Režie Petr Míka.

Louskáček
Příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, kdy na návštěvu malé Klárky a jejího bratra přicházejí jejich kamarádi se
svými rodiči. Na slavnosti se objevuje tajemný strýček Drosselmayer, který byl pozván, aby se staral o zábavu dětí.
Strýček uspořádá loterii, ve které Klárka vyhraje loutku Louskáčka. Večer se chýlí ke konci a Klárka odchází spát bez
Louskáčka. Nastala noc, Klárka nemůže spát a vrací se ke stromečku, kde také usne. Odbijí půlnoc, když v tom všechny
hračky  ožijí.  Vojáčci  vyrážejí  do útoku proti  myším a  Louskáček  svádí  urputný boj  s  králem myší.  Klárka  pomůže
Louskáčkovi k vítězství. Myši odtahují svého pořezaného krále, ale louskáček leží jako mrtvý. Klárka volá o pomoc.
Opět se objevuje strýček a proměňuje Louskáčka v krásného prince. I  Klárka najednou vyrostla. Princ ji  odvádí do
svého království, kde se na jejich počest pořádá slavnost. Nakonec se Klárka probouzí z krásného vánočního snu s
loutkou Louskáčka v náruči.

Madame Rubinstein – John Misto
Tragikomický  příběh  královny  kosmetického  impéria  Heleny  Rubinstein  a  její  největší  rivalky  Elizabeth  Arden.
Sebestředná, ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro obchod se vypracovala v jednu z
nejbohatších žen světa. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu.
Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. Hrají  Dana Syslová, Milena Steinmasslová a Jiří Hána. Režie Petr
Svojtka.

Moc a síla hypnózy
Beseda s hypnotizérem a mentalistou Jakubem Kroulíkem. Dozvíte se co je hypnóza a jestli může být nebezpečná.
Jakub Kroulík ovládne Vaší mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Možná se pokusíte bránit,
ale nakonec stejně uděláte to, co chce on. Takovou moc nad Vámi může mít mentalista. Člověk, který se díky svým
trikům umí ostatním lidem dostat pod kůži.

Zpíváme a tančíme s Míšou – Cestujeme za zvířátky
Míša Růžičková se svojí písničkovou show přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém programu si zazpívají
její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a
spoustu dalších, podle tematického zaměření pořadu. Vstupné platí všichni bez rozdílu věku. Představení je vhodné
pro děti od 2 let.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
2. 2. Balada pro banditu – Dům kultury města Ostravy
3. 2. Balada pro banditu – Beskydské divadlo Nový Jičín
5. 2. Hrdý Budžes – Městské divadlo Mladá Boleslav
6. 2. Válka Roseových – Městské kulturní centrum Beroun
10. 2. Splašené nůžky – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
13. 2. Hrdý Budžes – Hálkovo městské divadlo Nymburk
19. 2. Maryša – Sokolovna Blatná
20. 2. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
29. 2. Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno



PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2020
Obušku z pytle ven
Jak jsem vyhrál válku
Skleněný strop
Špinavý obchod
Tanec na konci léta
Minipárty Karla Šípa
Odpočívej ve svém pokoji
Plnou parou
Rinceoirí

Hrdý Budžes
Maryša
Ladislav Špaček – Etiketa není věda
Mami, už tam budem?
Babička
Soudné sestry
Katapult
Splašené nůžky
Vinnetou

Změna programu vyhrazena


