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Generální partner divadelní sezony:

Divadelní program 2020

Neděle 6.prosince v 19.00 hod.Čtvrtek 26. listopadu v 19.00 hod.Pondělí  26. října v 19.00 hod.

Agentura Harlekýn  
Ray Cooney

Člověk v prekérní situaci a podrobný návod,  
jak této situace snadno a rychle docílit.

Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života 
se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna 
Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na 
internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom 
snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech 
sil zabránit.  

S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér s 
dospívajícími dětmi. Výsledkem je veletok neuvěřitelných 
typicky cooneyovských zmatků a improvizací v duchu 
nejlepších tradic anglické komedie, které uspokojí 
každého – kromě Johna Browna.

Režie:
Martin Hruška

Hrají:  
John Brown: Václav Vydra / Jan Čenský
Stanley Gardner: Josef Carda / Martin Zahálka
Gavin Brown: Filip Cíl  / Daniel Kadlec
Vicki Brownová: Karolína Vágnerová / Barbora Vágnerová
Barbara Brownová: Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová
Mary Brownová: Jana Boušková / Zuzana Slavíková
Strejda Alfons: Miloslav Mejzlík / Martin Hruška

Divadlo Verze
Eric Assous

Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh k zamyšlení.   

Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. 
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl,  
se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností  
se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. 
Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je 
„trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte se překvapit!

Režie: 
Thomas Zielinski

Hrají: 
Greg: David Matásek
Melanie: Linda Rybová
Charlie: Jana Janěková ml.
Jeff: Igor Chmela
Noel:  Matouš Ruml

Pantheon production s.r.o.
Liz Lochheadováh

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: 
prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou 
matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí 
posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí 
rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové 
z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně 
nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás 
 v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, 
když je nemáte s kým utrácet?  A co teprve, když je vám 
40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce 
spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí. 
Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem 
ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným 
důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, 
než si plánujeme.

Režie: 
Petr Kracík

Hrají:
Barva: Lenka Vlasáková
Brendan: Jan Dolanský
Grant: Jan Hofman
Sadie: Dana Syslová/Eva Lecchiová
Alice: Petra Jungmanová
Dave: Vilém Udatný

Na poslední chvíliŠťastný vyvolenýPerfect days


