
Pro děti Zábava

Neděle 19. ledna v 10.30 hod.
Loutkové divadlo DOKOLA
O MRAZULÉNĚ A ZMRZLÍKOVI
Pohádka o zimní paní Mrazuléně a jejím synkovi Zmrzlíkovi, 
kteří se starají o to, aby v zimě bylo všechno, jak má být! Aby 
byla spousta sněhu a na rybníku led… 

Neděle 9. února v 10.30 hod.
DS Tábor
KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ 
PRINCEZNA
Veselá nová pohádka na staré motivy. Loupežník Jozífek se 
marně pokouší získat ruku princezny Jasněnky, a tak se obrátí o 
pomoc na svoji tetičku − babu Jagu. Ta princeznu zakleje a odnese 
do Černého jezera, které hlídá drak. Naštěstí jsou tu kamarádi 
Kašpárek, Honza a hastrman, kteří se vydají princeznu zachránit.

Neděle 8. března v 15.00 hod.
Umělecká agentura Kato
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Neděle 5. dubna v 10.30 hod.
CziDivadlo Praha
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI  
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
 Pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odva-
ha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, 
umí dělat opravdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou 
se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat.

Pondělí 13.ledna 19.00 hod.
Cavewoman – obhajoba jeskynní ženy
Agentura Point / divadelní představení

Neděle 26. ledna v 19.00 hod.
Paul Batto & Ondra Kříž
Koncert v kině!
Paul Batto je trubadúr, který má co říct – je uznáván pro své 
skladby, styl hry na kytaru a procítěný vokál. Posledních více 
jak 10 let ho téměř všude doprovází Ondřej Kříž, klavírista 
původem ze Soběslavi spolupracující s mnohými dalšími 
Českými i zahraničními uskupeními.

Pondělí 6.dubna ve 20.00 hod.
Partička
Vysoká škola improvizace, která se nikdy nebude opakovat! 
Známá show, kterou znáte z televizní obrazovky míří rovnou 
k Vám! Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal 
Novotný, moderátoři Dano Dangl, nebo Dalibor Gondík  
a hudebník Marián Čurko. Geňa je ve formě a hádá ještě lépe 
než kdy předním! A je to taky hlavně o Vás!!! Bez pomoci 
publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvizují dopředu 
tak neví nikdo (včetně nich), co se odehraje v dalších vteřinách! 

Středa 13. května v 19.00 hod.
4TET 
koncert verze V.
tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, 
bass Dušan Kollár opět v akci!
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Úterý 11. února v 19.00 hod. Úterý 31.března v 19.00 hod. Čtvrtek 23. dubna v 19.00 hod.

Divadlo Ungelt
Lionel Goldstein

Herecký koncert pod taktovkou skvělého režiséra! 

Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva 
staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by 
byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru 
v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir 
Laurence Olivier. 

Z kritiky Tomáš Šťástky (MF DNES):
„Komorní konverzační hra v režii Ladislava Smočka se může spolehnout na 
výkony osvědčených tváří. František Němec jako pan Johnson, který si celý 
život nese tajemství, je Petru Kostkovi v roli přímočarého Halperna přirozeným 
partnerem, skvěle mu nahrává. Kostka se diví, pláče, nechápe, vybuchuje, směje 
se, kleje a využívá veškerého hereckého prostoru, který mu Němec servíruje jak 
na podnose. Oba jsou důkazem, že se hodina a půl dá bez problémů utáhnout 
s minimem rekvizit a bez složité scény. Stačí lavička v parku, pan Johnson, pan 
Halpern a život se všemi jeho zákruty.“

Režie:
Ladislav Smoček

Hrají:  
Pan Halpern: Petr Kostka
Pan Johnson: František Němec

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

Pan Halpern a pan Johnson Šťastný vyvolený Perfect days


