Pro děti

Zábava

Neděle 7. ledna v 10.30 hod.

Středa 17. ledna v 19.00 hod.

Divadelní společnost KOŇMO

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

VESELÁ TROJKA
Koncert

Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná, a velmi
dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení

Pátek – sobota 23.-24. března

KREATIV

přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam
a zase zpátky.
Neděle 25. února v 15.00 hod.

KARNEVAL pro děti
Neděle 25. března v 10.30 hod.

Středa 18. dubna v 19.00 hod.

ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS
to tentokrát vezmou od

PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ
koncert

Divadýlko KUBA

PLETENÉ POHÁDKY

Úterý 8. května v 17.00 hod.

O statečném kůzleti, O chytrém zajíci, Kůzlátka a vlk, O zlé

SWINGBAND

kozePohádky jsou upletené z vlny, jak loutky (herci jsou živí!),

Koncert na náměstí

tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vyprávěny) s lehkou
nadsázkou a humorem.

Úterý 15. května v 19.00 hodin

Neděle 22. dubna v 10.30 hod.

Jeskynní muž Roba Beckera…

Divadýlko MRAK

KREJČOVSKÁ POHÁDKA
Provdat dceru Kačenku, předat trůn se všemi starostmi
o království a užívat si důchodku – to je budoucnost,
na kterou se těší král spokojené říše Alois I.
Neděle 20. května v 10.30 hod.
Divadlo Pohádka

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
O dvou chroustech je veselý příběh, jak se hádali a vadili,
až se nakonec domluvili, společně si hráli, pomáhali a postavili
hrad. Pohádka O zmrzlém králi, ve které byl – nebyl jeden král,
kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal pomoci.
Ale jak to tak v pohádkách bývá, voják Janek panu králi pomůže.
Poštovský panáček – příběh o pyšném poštovském panáčkovi se
spoustou známých písniček, které si děti mohou zazpíva.

KULTURNÍ DŮM
MĚSTA SOBĚSLAVI

CAVEMAN

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.

Divadelní předplatné
a program
JARO 2018

Divadelní program JARO 2018

úterý 13. února v 19.00 hod.

Zelňačka

pondělí 19. března v 19.00 hod

Dámy z Aniane

neděle 29. dubna v 19.00 hod.

Smím prosit?

„K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo dávno vymyšleno…“

„Dámská partie rozehraná ve velkém stylu!“

„Ďábelský plán, jak splnit poslední vůli tetičky…“

Agentura Familie
René Fallet

Divadlo Palace
Milan Kopecký

Činoherní studio Bouře
Gérard Bitton a Michel Munz

Autor se v poutavém příběhu vrací ke krásám prostého
života na panenském venkově, který postupem času mění
svůj charakter a trpí díky necitlivému pokroku a honbě po
penězích. Děj se odehrává na společném dvorku dvou věčně
připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod
nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v
nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo.
Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
René Fallet napsal více než dvě desítky románů. Některé
se staly předlohou pro film. Mezi nejznámější patří „Fanfán
tulipán“ (původní scénář), „Šeříková slavnost“, „Idiot v Paříži“
a „Zelňačka“, kterou proslavil film s Luis de Funèsem, a která
má České republice mnoho literárních fanoušků.

Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů
lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu
nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských
lokálů – těch skutečných i smyšlených, Ester si žila svůj
poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné a tak stačí
pár poznámek na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj
klid. Skupinka nezadaných mužů zralého věku začne sázet
na nového manžela pro Marii…to všechno se děje za zdmi
rodinného domu Marie a Ester. Ony ale mají jen samy sebe. Jen
své vzpomínky, které se tak málo protínají.
A čas se tak vleče.

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:
Oldřich Vízner
Otakar Brousek ml.
Vojtěch Záveský
Barbora Jánová
Barbora Hrušková
Jan Szymik

Hrají:
Marie: Daniela Kolářová
Ester: Dana Syslová
August: Jaromír Meduna,
pan Děkan: Milan Stehlík / Jiří Čapka
Mares: Lucie Pernetová / Michaela Sejnová

Hrají:
Henri: Jan Révai
Edmond: Martin Polách / Igor Bareš
Norbert: Robert Jašków
Elsa: Kateřina Janečková
Dodo: Petr Pěknic / Karel Zima

Generální partner
divadelní sezony:

Změna programu vyhrazena | Cena předplatného 870 Kč | Mimo předplatné 320 Kč , 320 Kč, 320 Kč
Informace: KD Soběslav, Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav | Jaroslava Palasová, produkční |
tel. 381 524 261, 724 378 898 | e-mail: jarka.palasova@seznam.cz

SYSTÉM REZERVACE VSTUPENEK
Vstupenky je možné zakoupit osobně v kanceláři KD nebo online na www.kdms.cz
nebo prostřednictvím aplikace Budicheck (ke stažení zdarma na Gogole Play nebo App Store).

