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Čtvrtek 14. února v 19.00 hod.

Čtvrtek 28. března v 19.00 hod.

Úterý 16. dubna v 19.00 hod.

Ani za milion

Nalevo od výtahu

Hvězdné manýry

Divadlo v Rytířské
Michaela Doleželová a Roman Vencl

Pantheon production
Gérard Lauzier

Divadelní spolek Háta
Michael McKeever

„Každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté
je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá
vrah…“
Jacqueline, byť provdaná za anglického
velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který
je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží.
Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert
ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši
námořníka a žije jen pro svůj maják, o který
se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní
v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společného? No přece
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy.
V této brilantní detektivní komedii, která obě
postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá
lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to,
že pod rouškou humoru se skrývá vrah…

„Ti dva se prostě zbožňují… „
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec
a Yan má zase spoustu problémů.
Hlavní postavou francouzské situační komedie
Nalevo od výtahu je Yan, výtvarník - tichý, klidný,
plachý a spořádaný muž, kterého má konečně,
po celých měsících tajného zbožňování, navštívit
v bytě vdaná Florence. Decentní setkání se však
v důsledku náhod a nedorozumění, vznikajících
kvůli chorobně žárlivému sousedovi a jeho
mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě
absurdních situací.
Hra byla předlohou veleúspěšné francouzské
situační komedie Nalevo od výtahu s Pierrem
Richardem v roli plachého výtvarníka Yana
(režie: Edouard Molinaro, 1988).

„ …a strašlivý výbuch je jen otázkou času!“
Příběh se dehrává se ve velice elegantním
hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických
válečných výdajů a organizátoři se neobejdou
bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály
a pokladny. Jenže to má jeden háček.
Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li
se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel
hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku
selhává. Bude to těžké, protože obě hvězdy
mají své manýry a nekompromisně vyžadují
to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou tedy
skončí každá v jedné z jeho ložnic a …

Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková
Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém
Udatný, Zdeněk Rohlíček

Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Informace – prodej, rezervace míst:
Jarka Palasová – produkční,
jarka.palasova@seznam.cz
tel. 724 378 898, 381 524 261

Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová /Adéla
Gondíková / Kamila Špráchalová,
Vlasta Žehrová / Olga „Háta“ Želenská,
Bára Chybová / Radka Pavlovčinová,
Martin Zounar, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková,
Vlasta Peterková / Marcela Nohýnková / Veronika
Jeníková, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Martin
Sobotka / Juraj Bernáth

