Pro děti

Zábava

Neděle 8. října v 10.30 hod.

Úterý 19. září v 19.00 hod.

Divadélko KOS

O SELCE LAKOMCE
Pracovitý Matěj jde světem a hledá službu, aby si nějaký ten

MIROSLAV DONUTIL – CESTOU necestou
Vynikající příběhy Miroslava Donutila s jeho písničkami
z titulů Balada pro banditu nebo Ten báječnej mužskej svět.

krejcárek přivydělal. Ale ouha! Služba u lakomé selky vynáší
jen tvrdý chléb, případně rány koštětem. Ale dětské obecenstvo
jistě Matějovi pomůže na Lakomku vyzrát.

Úterý 3. října ve 20.00 hod.

Partička! Partička! Partička!!!
Ondra Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer,

Neděle 5. listopadu v 10.30 hod.

Jakub Kohák, Marian Čurko...a nebo taky nějaký zajímavý host.

Divadelní společnost KOŇMO

VODNICKÁ POHÁDKA
Klapy klap, klape mlýn..., že kdo jinému jámu kopá, sám

Pátek 13. října v 19.00 hod., koncert

3. PODZIMNÍ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ

do ní padá, neboli kdo chce kam, pomozme mu tam...! Takřka
klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým
mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li bůh

Úterý 7. listopadu v 19.00 hod., koncert

ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY
MAKERS – Bude to jinak!

dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí.
Pátek 10. listopadu 21.00 hod., zábava
Neděle 3. prosince v 15.00 hod.

PARKÁN

Divadelní soubor Tábor

Kuba a tři čerti

Pohádka pro nejmenší děti vypráví o velké lásce Aničky

Pondělí 20. listopadu v 18.30 hod., koncert

KOLLÁROVCI

a Kuby, kterou se snaží překazit závistivý Francek. Aby získal
Aničku pro sebe, zaprodá duši čertu a nechá odnést Kubu
přímo do ohnivého pekla. I v této pohádce dobro zvítězí a zlo je
spravedlivě potrestáno. Pohádka s Mikulášskou nadílkou!

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).

Úterý 21. listopadu v 19.00 hod.

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
s písničkami SIMONY KLÍMOVÉ

Pátek 24. listopadu – sobota 25. listopadu

KREATIV

Neděle 17. prosince v 19.00 hod.

VÁNOČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Základní umělecké školy Soběslav

KULTURNÍ DŮM
MĚSTA SOBĚSLAV

Divadelní předplatné
a program
Podzim 2017

Divadelní program 2017

středa 18. října v 19.00

Elling a Kiell Bjarne aneb
Chvála bláznovství

úterý 28. listopadu v 19.00

sobota 16. prosince v 19.00

Ani spolu, ani bez sebe

Moje hra

„Kdo říká, že není magor, neříká pravdu!“

Komediální hit současné Paříže!

Divadelní hra pro „fajnšmekry“!

Pantheon production s.r.o.
Axel Helstenius

Divadlo Kalich
Fabrice Roger-Lacan

Divadlo Kalich
Petr Abraham

Předlohou divadelního textu je dramatizace třetího dílu
norské kultovní trilogie o chovanci psychiatrické kliniky
Ellingovi (Axel Hellstenius), která byla inspirována románem
Pokrevní bratři (Ingvar Ambjørnsen), v České republice známá
jako Chvála bláznovství.
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella
Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně nemocné,
a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo
stěny léčebny.
Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní
realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným
tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí
i touze po lásce a přátelství. Elling a Kjell stojí na prahu nového
„opravdového“ života...

„Svižně šlapající inscenace s dokonalým hereckým
partnerstvím, která se divákům nepodbízí, ale baví je vtipnou
smrští dialogu, hereckých akcí a situací.“
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni
dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná
psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout se dokážou
jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže
pod každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá
cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece
nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují!
Stejně jako v případě divácky mimořádně úspěšných
komedií Drahouškové a Sbohem, zůstávám! přivádějí herečka
Jana Paulová a Divadlo Kalich na naši divadelní scénu v české
premiéře největší komediální hit současné Paříže. Komedie
Ani spolu, ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Pod dohledem renomované režisérky
Lídy Engelové se po Janině boku tentokrát představí David
Suchařípa
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro diváky
zárukou výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně
pojmenovaných situací také ze svých vlastních životů.

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi
jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef
Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala
soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím
pokoji se proto u vystaveného Mistra schází šest žen různého
věku, postavení i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě
vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
Magie divadla umožní Jankulovskému už z „druhého břehu“
mluvit s jeho poslední ženou. Na rozdíl od nás obyčejných
smrtelníků tedy oba mají vzácnou možnost říci si spoustu věcí,
na které v každodenním shonu nemáme (nebo kolikrát možná
nechceme mít) čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je
nestihli vyslovit.
Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, odzbrojující
upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy
a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí životu:
za jeden vyhaslý nabídne hned dva nové!

Hrají:
Elling: Martin Hofmann
Kjell Bjarne: Filip Blažek
Frank Asli: Michal Slaný
Gunn, servírka: Lenka Zahradnická
Reidun: Šárka Opršálová

Generální partner
divadelní sezony:

Hrají:
Ona: Jana Paulová
On: David Suchařípa

Hrají:
Mistr Jankulovski: Jiří Bartoška
Mladá paní: Jana Janěková ml.
Paní Matka: Nina Divíšková / Radana Hermanová
Ordinérní blondýna: Zuzana Bydžovská
Bejvalka: Adéla Kačerová
První láska: Vlasta Peterková
Poslední omyl: Adéla Koutná
Funebrák: Martin Kubačák
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