měsíční program - listopad 2021
VELKÁ SCÉNA
út
čt

2. 11.
4. 11.

19:00 Při š el na večeři
10:00 Jméno

s k. PP Divadlo A. Dvořáka Příbram
s k. G1, G2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

čt 4. 11.
s o 6. 11.

19:00 Mi ni pá rty s Ka rl em Šípem - proná jem
19:00 Vá l ka Ros eových - derni éra

po

8. 11.

10:30 Den di va dl a

út

9. 11.

16:00 Jméno

s t 10. 11.

19:00 Anna K.

čt

17:00 Škol a zá kl a d ži vota

11. 11.

Pořá dá VM ART producti on
Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

s k. KMD Měs ts ké di va dl o v Mos tě

15:00 Šípková Růženka

s k. D

Di va dl o Pohá dka Pra ha

s k. A

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

pá 19. 11.

19:00 Podi vný přípa d s e ps em
19:00 Bená tky pod s něhem

s o 20. 11.

19:00 Při š el na večeři

út 23. 11.

19:00 Štefa n Ma rgi ta

s t 24. 11.

19:00 Vejš l a p

čt

19:00 Duety
16:00 Podi vný přípa d s e ps em

s o 27. 11.

19:00 Bi g Ba nd hra je pro Cha ri tu

ne 28. 11.

15:00 Vá noční hvězda

85 mi n.

koncert

út 16. 11.

25. 11.

350 Kč
220, 160 Kč

Pořá dá Gymná zi um pod Sva tou Horou
s k. SD

ne 14. 11.

pá 26. 11.

160 mi n. 220, 160 Kč
85 mi n.
90 Kč

s k. NN
s k. R
s k. N

590,140 mi n. 220, 160 Kč
90 Kč
220, 160 Kč

Pa ntheon Producti on

320, 280 Kč

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

160 mi n. 220, 160 Kč

Pořá dá VM ART producti on

490, 450 Kč

Di va dl o Ungel t

420, 380 Kč

s k. P1, P2 Studi o DVA di va dl o
s k. SD

450, 410 Kč

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
Pořá dá Cha ri ta Příbra m

s k. D

90 Kč

90 Kč
120 mi n.

Di va dl o Scéna

350 Kč
90 Kč

MALÁ SCÉNA
st

3. 11.

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

140 mi n.

150 Kč

pá 5. 11.

19:00 Tři cet devět s tupňů - Podzim na Malé scéně s k. R
19:00 Za hra j to znovu, Sa me

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

110 mi n.

150 Kč

s t 10. 11.

16:00 Druhá s tra na kul i s

s k. S1

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

120 mi n.

90 Kč

čt

19:00 Druhá s tra na kul i s

s k. V

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

120 mi n.

150 Kč

pá 12. 11.

16:00 Chl eba s má s l em

s k. S2

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

80 mi n.

90 Kč

čt

19:00 Tři grá ci e z uma ka rtu

Pořádá Ochotnické divadlo Máj 21 Chaloupky

s o 27. 11.

16:00 Spl a š ené nůžky

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

út 30. 11.

17:00 Adventní ka l endá ř

Pořá dá ZUŠ Příbra m I, ná m. T.G.M. 155

11. 11.
18. 11.

120 mi n.
150 Kč

PRO ŠKOLY
po 15. 11.

8:30

Šípková Růženka

Di va dl o Pohá dka Pra ha

70 Kč

po 15. 11.

10:30 Šípková Růženka

Di va dl o Pohá dka Pra ha

70 Kč

út 16. 11.

8:30

Šípková Růženka

Di va dl o Pohá dka Pra ha

70 Kč

út 16. 11.

10:30 Šípková Růženka

Di va dl o Pohá dka Pra ha

70 Kč

po 29. 11.

8:30

Vá noční hvězda

Di va dl o s céna

70 Kč

po 29. 11.

10:30 Vá noční hvězda

Di va dl o s céna

70 Kč

ESTRÁDNÍ SÁL
s o 6. 11.

10:00

Mi nt ma rket

Pořá dá Nové trhy, z.s .

ne 7. 11.

16:00

Šl á gr pa rta

Pořá dá Rena ta Zhyrnova

Kol l á rovci

Pořá dá s kupi na Kol l á rovci

pá 19. 11. 18:00

400 Kč

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Druhá strana kulis – Florian Zeller
Zdánlivě banální epizoda ze života Daniela a Isabelle, manželského páru, který zve na večeři svého dlouholetého kamaráda
Patricka a – jeho novou, krásnou a mnohem mladší přítelkyni Emmu. Je, anebo není to dobrý nápad, když Patrickova bývalá žena
byla tak milá a dobrá přítelkyně? Všechno se komplikuje, ale někdo je přece jen ve výhodě: diváci. Všichni v hledišti uslyší nejen
to, co budou zúčastnění říkat, ale i vše, co se odehrává v jejich hlavách a srdcích. Příběh, který mohla prožít řada z nás, se stává
brilantní komedií o bilancování, životní krizi a zamyšlením nad otázkou, zda vůbec někdy jsme skutečně upřímní. Česká premiéra.
Hrají V. Rašilov, H. Lapčíková, M. Dusbaba a E. Nejedlá. Režie Mikoláš Tyc.
Chleba s máslem - Gabriel Barylli
Komorní komedie, tentokrát pro tři muže. Architekt Martin a herec Stefan konečně našli po svých neúspěšných partnerských
vztazích řešení: bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klape jim to. Dokonce společně chystají oslavu narozenin pro kamaráda
Petera a jeho ženu. Něco se ale zvrtne a z domácnosti dvou mužů je najednou domov pro tři. Zpočátku to vypadá jako ideál. Až
do chvíle, kdy se jeden z nich opět zamiluje… Hrají P. Florián, L. Typlt a M. Holzknecht.
Režie Hana Marvanová.
Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière
Chytrá, krutá i dojemná komedie o tom, co všechno může způsobit jediné slovo. Jméno pro dítě, které se ještě nenarodilo.
Rodina a přátelé mají strávit příjemný večer, ale když Vincent, úspěšný čtyřicátník a budoucí otec, vysloví to jméno, vyvolá odpor
a zděšení. Poklidná večeře se mění ve směšně bláznivou, i když drsnou přestřelku názorů. Co všechno se skrývá v rodinné
historii? O jak překvapivých vztazích, jež měly zůstat tajemstvím, se dozvíme? Když kostlivci vylezou ze skříní, reaguje někdo
hystericky, někomu nezbývá než se s krutou pravdou smířit a někdo se královsky baví! Hrají L. Valenová, M. Dusbaba, K. Grygar,
J. Konečný a M. Timková.
Režie Adam Doležal.
Podivný případ se psem - Simon Stephens podle románu Marka Haddona
Neobyčejně přitažlivý příběh patnáctiletého Christophera, který v noci na zahradě objeví zabitého psa. Coby velký obdivovatel
Sherlocka Holmese se rozhodne vést detektivní pátrání. Chlapec je neobyčejně nadaný, mimořádně vyniká v počtech,
ale v každodenním světě je ztracený, k cizím lidem nedůvěřivý. Díky vyšetřování se ale Christopher vydává na dobrodružnou
cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama. Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Hrají K. Grygar, L.
Valenová, V. Rašilov, K. Fixová, H. Lapčíková, A. Fixová, L. Typlt, P. Florián, J. Someš, M. Timková. Režie Petr Hruška
Přišel na večeři - George Simon Kaufman, Moss Hart – úprava Jan Werich
Bravurní inteligentní komedie se odehrává v padesátých letech minulého století a začíná tím, že si slavný americký spisovatel a
rozhlasový reportér Sheridan Whiteside si při návštěvě malého městečka kdesi v Ohiu zlomí nohu. Nedobrovolný pobyt v domě
úzkoprsých majitelů zvládá jen díky své neobyčejné bystrosti, důmyslnosti a svébytnému ironickému humoru. Nejenže dům
doslova obsadí, ale jeho majitele takřka terorizuje svými požadavky a především návštěvami slavných hereckých osobností
tehdejší Ameriky. V hlavní roli Roman Štabrňák. 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.
Třicet devět stupňů - Patrick Barlow
Groteskní parodie klasické špionážní detektivky. Hlavní hrdina, britský světoběžník Hannay, se podivnou shodou okolností
dostane do prekérní situace – v jeho bytě dojde k vraždě a on se stane hlavním podezřelým. Samozřejmě se snaží uniknout, ale
hlavně nalézt a usvědčit pravé viníky. Hraje o čas, musí překonat klasická protivenství akčních hrdinů. Prchá po střeše jedoucího
vlaku, hrozí mu nebezpečí ze strany podplacených politiků i bojácných domorodců, láme srdce žen, prostě zažije vše, co k
tomuto žánru patří. Nakonec se mu podaří probojovat se až ke šťastnému konci. Pravda a láska vítězí. Hrají J. Konečný, A. Fixová,
M Dusbaba a K. Grygar. Režie Kateřina Baranowska.
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! Hrají M. Dlouhý, K. Lojdová, L. Král, R. Štabrňák, P. Florián.
Režie Ondřej Sokol.

Zahraj to znovu, Same - Woody Allen
Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. Ale protože jde o typicky
allenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není to dohazování právě snadné… Nežijí ideální ženy jen ve světě
fantazie? Hrají M. Holzknecht, E. Nejedlá, K. Grygar, M. Timková, z filmové dotáčky O. Vetchý. Režie Milan Schejbal.

Anotace hosté
Anna K.
Akustický koncert
Benátky pod sněhem – Gilles Dyrek
Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné
setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím. Hrají Veronika Arichteva / Kristýna
Janáčková, Mira Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl. Režie Jiří Žák.
Big Band hraje pro Charitu
Srdečně Vás zveme na benefiční koncert na podporu terénních služeb Charity Příbram. Přijďte si poslechnout neobvyklé spojení
velkého smíšeného Pěveckého sboru ČVUT Praha pod vedením MgA. Jana Steyera s příbramským Big Bandem a jeho
sbormistrem Karlem Šperkem. Jako sólisté vystoupí Kateřina Tošnarová a Tomáš Savka. Koncert bude zaměřen na swingové a
vokální provedení písní s adventní a vánoční tématikou současných českých i světových autorů. Koncertem bude provázet Ing.
Aleš Benda. Celý výtěžek koncertu bude příspěvkem na veřejnou sbírku podpora sociálních a zdravotních služeb Charity Příbram.
Nemůžete-li se koncertu zúčastnit, ale přejete si nás podpořit, můžete zaslat příspěvek na konto: 30015-520131389/0800.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Duety – Peter Quilter
Komedie
o
zvláštnosti
vztahů
a
věčném
hledání
štěstí
mezi
muži
a
ženami.
Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztroskotanci seznamující se na inzerát, velký šéf se svojí věrnou sekretářkou,
manželský pár na dovolené snů a ne úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynického bratra vdává již potřetí.
Člověk je podivný tvor a i uprostřed totální apokalypsy nepřestane doufat. Někdy k povzbuzení stačí jen maličkost. Hrají Monika
Absolonová a Filip Blažek. Režie Jakub Nvota.
Kollárovci
Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastickou
atmosféru s kapelou Kollárovci!
Minipárty s Karlem Šípem
Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořaduVšechnopárty tentokrát s
jediným hostem J. A. Náhlovským. Prostor dostanou také dotazy diváků.
Šípková Růženka
Pohádkový příběh princezny, která – dle sudby – se v den svých osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula společně
s celým Růžovým královstvím. Základní motiv této pohádky je doplněný o příběh prince, který se vydává hledat do světa nevěstu,
jejíž obraz spatřil v královské obrazárně. Celá inscenace je ozvláštněna scénickým využitím prvků černého a luminiscenčního
divadla.
Škola základ života - Jaroslav Žák, Robert Bellan
Hudební komedie ze studentského života. Režie Robert Bellan.
Šlágr parta a Veselá trojka Pavla Kršky
Jedinečný koncert nejznámějších kapel ze Šlágr TV. Společný koncert Šlágr Party a Veselé trojky Pavla Kršky Vám přinese 2,5
hodiny skvělé zábavy, dobré nálady, známých autorských písní a spousta dobrého humoru. Nenechte si ujít tento jedinečný
zážitek.
Štefan Margita
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil
více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. "S Michalem jsme už
společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spolupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, aby pro mě napsal
další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně s vámi!"

Tři grácie z umakartu
Ochotnické divadlo Máj 21 Chaloupky uvádí hořkou komedii Michaely Doleželové a Janky Ryšánek Schmiedtové „Tři grácie
z umakartu“. Hru o tom, co od života očekáváme, co si plánujeme, co od něj nakonec dostaneme, no a jak to ten život s námi
někdy pěkně koulí. Vstupenky lze objednat přes e-mail: maj21chaloupky@email.cz.
Vánoční hvězda
Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a Drápek neznají vánoce. Jednoho dne, přímo na den Štědrý se dostanou do člověčího
doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku až přímo ke koruně, kde na ně čeká vánoční hvězda. Avšak cesta na vrchol
nebude jednoduchá. Během svého putování budou poznávat vánoce, pro každého totiž znamenají úplně něco jiného.
Vyjděte s námi na pouť za poznáním vánoc. Zazpívejte si s námi koledy, polibte se pod jmelím a možná uvidíte i zlaté prasátko.
Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled.
Vejšlap - Peter Quilter
Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Komediální oslava
přátelství, přírody a života. Hrají Jan Holík, Martin Písařík a Petr Stach. Režie Pavel Ondruch.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 11.
4. 11.
8. 11.
9. 11.
12. 11.
15. 11.
22. 11.
23. 11.
25. 11.
29. 11.
30. 11.

Balada pro banditu – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Hrdý Budžes – Kulturní centrum Golf Semily
Jméno – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
Hrdý Budžes – KD Metropol České Budějovice
Hrdý Budžes – Divadlo Gong Praha
Balada pro banditu – Dům kultury Strakonice
Zahraj to znovu, Same – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
Jméno – Městské divadlo Kladno
Hrdý Budžes – Kulturní centrum Semilasso Brno
Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
Jak jsem vyhrál válku – Městské divadlo Český Krumlov

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2021
Limonádový Joe
Vánoce v divadle
Podivný případ se psem
Špinavý obchod
Česká mše vánoční
Vánoce v Muzeu s Ginevrou a jejími hosty
Vánoční koncerty Příbramského Big Bandu
Silnice – La Strada
Jaroslav Svěcený

Změna programu vyhrazena

Přišel na večeři
Kabaret proti nám
Splašené nůžky
Jméno
Chleba s máslem
Druhá strana kulis
Třicet devět stupňů
Zahraj to znovu, Same

