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navzdory epidemiím a krizím DIVADLO ŽIJE!!!
Žije díky Vašemu nehynoucímu zájmu
a našemu nekonečnému úsilí přesunout,
nahradit, přemluvit, obnovit, domluvit,
zajistit tu nejkvalitnější a nejpestřejší
nabídku divadelních zážitků.
Existuje úvaha, že umělecké tvorbě
prospívá utrpení, bolest, nenaplněná touha.
Přál bych divadelním tvůrcům,
aby pro ně převážily pozitivní tvůrčí
impulsy i v těchto zjitřených časech.
Aby nám všem přinesli naději.
Pantha rei
Pavel Bártek, ředitel

Spolufinancováno z rozpočtu města Nového Jičína
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Předplatitelská skupina „A“

Předplatitelská skupina „B“

Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA /opera/Předplatitelská skupina „P“

Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

Oskar Nedbal, Leo Stein:
POLSKÁ
KREV„NE“
/opereta/
Telefonické
rezervace
❘ Hromadné objednávy „NE“

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU

Tuto komickou operu napsanou na libreto Karla Sabiny uvádí autoři
představení v původní verzi z roku 1866. Tehdy bylo slyšet
Předplatitelská skupina „R“
z jeviště kromě zpěvu i mluvené slovo.
Kruh přátel
Příběh lásky Jeníka a Mařenky zůstává ale stejný. Místní dohazovač
Kecal hudby
neuspěje s domlouváním sňatku Mařenky a Vaška
a
Jeníkovi
se
naopak
Předplatitelská skupina „Rolnička“
podaří získat nejen milovanou nevěstu, ale navíc ještě 300 zlatých.
Režie: Lubor Cukr
Předplatitelská skupina „D“
Slezské divadlo Opava
Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“
Příběh o rozmařilém polském hraběti Baranském, kterému
napravíSezóna
hlavu i bankrotující
hospodářství
Přihláška předplatitele
2018
- 2019rázná Helena Zarembová.
Půvabná hudební čísla, jako jsou „Blondýnky něžné“, „Jste kavalír, to vím“,
Informace pro předplatitele
„Slyšte jen, jak ten valčík zní“ či „Jsem jeden z diplomatů“,
znají nejen milovníci operety.
Předplatitelská skupina „S“
Režie: Dominik Beneš
SlezskéSezóna
divadlo Opava
Přihláška předplatitele
2021

KŘÍŽ U POTOKA /balet/

Libreto, režie a choreografie: Alena Pešková
Hudba: Antonín Dvořák, Smyčcový kvartet č. 9 d moll, op. 34, B75
Taneční drama inspirované stejnojmenným románem Karoliny Světlé,
přináší hned několik nadčasových témat - oběť, smysl života,
nedorozumění, vina a hlavně… láska.

„Půjč mi svou krásnou tvář. Další už zastanu.
Společně stvoříme hrdinu z románu.“
Mnozí o hře Cyrano z Bergeracu tvrdí, že je to nejkrásnější text, jaký byl kdy
pro divadlo napsán. A Cyrano že je zřejmě nejefektnější herecká postava.
Režie: Jiří Saydler
Hrají: Martin Valouch, Daniel Volný, Andrea Zatloukalová/ Soňa Křepelová
a další
Slezské divadlo Opava
Na výpadovce v noci čekají dvě ne zcela tradiční stopařky. Asi čtyřicetiletá,
lehce upjatá Margot, která utekla z oslavy osmnáctých narozenin své dcery
a jejího útěku si pravděpodobně nevšiml ani manžel a o generaci starší Claude,
která v rozšafném župánku s lehkostí gangsterů utíká z domova důchodců
a žene se za životem plným dobrodružství.
Režie: Jakub Nvota.
Hrají: Carmen Mayerová, Tereza Kostková
Komorní divadlo Kalich Praha
Mlčeti zlato

HOLOUBEK

Hudba: Antonín Dvořák
Choreografie: Pavel Šmok
Holoubek je balada Karla Jaromíra Erbena, na jejíž motivy napsal
Antonín Dvořák stejnojmennou symfonickou báseň. Mladá žena,
která otráví svého manžela, se vdá za mladého nápadníka a posléze
prožívá kruté výčitky svědomí, které ji nakonec doženou k sebevraždě.
Pražský komorní balet Praha

Eric Assous: MLČETI ZLATO

Francouzská komedie o tom, že ne každá pravda je hezká,
tak proč s ní chodit ven.
Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři. Žijí v krásném bytě,
a až na občasné drobné půtky, je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas
se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta,
kterého rodiče čas od času hlídají. To vše až do dne, kdy před rodiči
dojde mezi Lucasem a Manon k prudké hádce.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Jan Čenský, Dana Morávková, František Skopal/ Robert Hájek,
Dominika Býmová/ Ivana Korolová/ Karolína Vágnerová
Agentura Harlekýn Praha
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Polská krev
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Peter Morgan: AUDIENCE U KRÁLOVNY

Předplatitelská skupina „A“

Předplatitelská skupina „Rolnička“

Předplatitelská skupina „B“

Předplatitelská skupina „D“

Předplatitelská skupina „P“

skupina
„R“
Vtipná i dojemná hra o monarchii v moderním světě. Předplatitelská
Královna Alžběta
II. jeden
den v týdnu přijímá své premiéry ke konzultacím. Každý z dvanácti
předsedů
Kruh přátel
hudby
vlády - od Churchilla po Camerona - si během těchto schůzek ujasňuje
Předplatitelská
skupina „Rolnička“
své postoje a často se zpovídá i ze svých intimních
pochyb a problémů.
Režie: Petr Novotný
Předplatitelská
skupina „D“
Hrají: Petra Janečková, Karolína Šafránková, Josef Pejchal,
Petr Dohnal,
Alexandr Postler, Tomáš Lněnička, Zdeněk Rumpík,
Martin Mejzlík
další
Předplatitelská
skupinaa„Čtyřlístek“
Východočeské divadlo Pardubice
Telefonické rezervace „NE“ ❘ Hromadné objednávy „NE“
Jan Jiráň, Miroslav Kořínek: CARMEN Y CARMEN
Přihláška předplatitele
Sezóna
- 2019
Dvě velké
hvězdy svých2018
oborů, operní
pěvkyně Dagmar Pecková
a herečka Barbora Hrzánová, se scházejí v tomto unikátním
Informacepředstavení,
pro předplatitele
kde obě - každá po svém - ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery.
Předplatitelská skupina „S“
Režie: Jan Jiráň
Dále hrají: Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Camilo Caller, DanielPřihláška
Šváb předplatitele
Sezóna
JT PROMOTION
Plzeň2021

Sarah Page: K.Š.E.F.T.

Co nejlepšího dát synovi k pětadvacátým narozeninám? Prostitutku.
Hra daleko vtipnější a vážnější, než čekáte, o různých podobách lásky.
Milující rodiče objednají pro svého syna prostitutku, aby ho připravila
o panictví a pomohla mu tak udělat další krok k dospělosti.
Jackovi je sice pětadvacet, ale trpí lehkou formou autismu.
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Lucie Žáčková, Václav Šanda, Martin Finger, Sandra Černodrinská
Činoherní klub Praha

Friedrich Schiller: ÚKLADY A LÁSKA

Luisa miluje Ferdinanda. Ferdinand miluje Luisu.
Luisa a Ferdinand se chtějí vzít. Happy End? Ani zdaleka.
Slavná hra německého romantického dramatika a básníka
byla ve své době vnímaná jako revoluční čin.
Režie: Ivan Krejčí
Hrají: Kryštof Bartoš, František Staněk, Kamila Sedlárová,
Filip Richtermoc, Anna Peřinová, Jiří Zapletal, Lucie Andělová a další
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Tomáš Dianiška: 294 STATEČNÝCH

Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid.
Doku-fikční hra podle skutečné události o zákulisí největšího
hrdinského činu našich dějin.
Je třeba rozstřílet toho kata, co sedí na hradě. Snad nám někdo spadne
z nebe. Olda je řezník, Aťa zbožňuje verneovky a Jindřiška se poprvé zamilovala.
A všichni mají tajemství. Tatínek už strachem zešedivěl. Hlavně ať nikdo
nezradí, jinak se Jindřiška nestihne zamilovat podruhé.
Režie: Tomáš Dianiška
Hrají: Kamila Trnková, Gabriela Míčová, Vojtěch Fulep/ Denis Šafařík,
Ivana Wojtylová, Denny Ratajský, Martin Hruška, Daniel Kečmar,
Zdeněk Vyskočil, Jakub Albrecht a další
Divadlo Pod Palmovkou Praha
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Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“

Sean O´Casey, Jiří Krejčík:
PENSION
PRO„NE“
SVOBODNÉ
Telefonické
rezervace
❘ HromadnéPÁNY
objednávy „NE“
Pocta klasické komedii, přioděná do elegantního, bezstarostného
a nostalgického
hávu 2018
secese 1. -desetiletí
atmosféry
Přihláška
předplatitele
Sezóna
201920. století s akcentem
úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Informace pro předplatitele
Režie: Jaromír Dulava
Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský, Anna Fialová/ Lenka
Zahradnická,
Předplatitelská
skupina „S“
Kateřina Pindejová a další
Divadlo
Palace Praha
Přihláška předplatitele
Sezóna
2021

Gilles Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM

Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků.
Vypráví příběh jedné večeře s přáteli, která konfrontuje
dva mladé páry s opravdovostí a falší jejich lásky.
Režie: Jiří Žák
Hrají: Veronika Arichteva/ Kristýna Janáčková, Mira Nosek,
Lucie Štěpánková, Filip Cíl
Pantheon production Praha

Michaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová:
TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU

Hořká komedie o setkání, které jednou muselo přijít, ale i tak bylo nečekané.
Tři ženy v jedné panelákové kuchyni. Čerstvá důchodkyně kadeřnice Marta
a její dcera Eva, co má pár kilo navíc a právě utekla ze svatebního salónu,
kde si zkoušela vysněné šaty. A konečně teta Helena, co přijela ze Švýcar,
a přivezla s sebou víc než čokoládu z alpského mléka.
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, Anežka Rusevová
Studio DVA Divadlo Praha

Jules Verne, Martin Vačkář, Ondřej Havelka:
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Kdyby nebylo sázky v Reformním klubu, těžko by se anglický
džentlmen Phileas Fogg rozhodl objet za osmdesát dní celý svět.
Přijměte pozvání na hudební výlet po železnici, lodí i pěšky s osvědčeným
týmem Vačkář - Havelka a zažijte mnohá dobrodružství a romantiku dálek.
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Martin Zbrožek j.h., Vojtěch Havelka j.h., Rozálie Havelková j.h., Václav
Wortner j.h., Petr Bucháček, Radim Madeja, Eva Reiterová, Jakub Šafr j.h.
Městské divadlo Mladá Boleslav

Stanisla Štepka: PÁN STROM

Divákom farbisto porozpráva svoj životný a mimoriadne pútavý príbeh – inak
na prvý pohľad mlčanlivý storočný strom – buk. Pútavo pohovorí o všetkom
všednom aj nevšednom, veselom i smutnom, poetickom i tragickom,
ale hlavne ľudskom, čo sa za tých predchádzajúcich sto rokov
dialo na ňom, pod ním a s ním.
Režie: Ondrej Spišák
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Viktória Valúchová/ Petra Gavláková,
Bronislava Kováčiková/ Martina Slobodová a další
Radošinské naivné divadlo Bratislava
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Cecil Scott Forester: AFRICKÁ KRÁLOVNA

Předplatitelská skupina „B“

Informace pro předplatitele

Předplatitelská skupina „P“

Předplatitelská skupina „S“

Předplatitelská skupina „R“

hudby
Humorný i dramatický příběh odehrávající se v Africe uprostředKruh
prvnípřátel
světové
války baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto
neztrácí nic zeskupina
své působivosti.
Předplatitelská
„Rolnička“
Režie: Viktorie Čermáková
Předplatitelská skupina „D“
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Divadlo Palace Praha
Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“

Anthony Horowitz: MINDGAME
– LÍBEZNÉ
Telefonické rezervace
„NE“VYHLÍDKY
❘ Hromadné objednávy „NE“
Čistokrevný thriller. Zapomenete dýchat!
Do detenčního
ústavu2018
pro sériové
a masové vrahy přicházíPřihláška
novinář předplatitele
Sezóna
- 2019
Mark Styler. Má za cíl setkat se s vrahem, o kterém chce napsat knihu.
Informace pro předplatitele
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová/
Pavla Vitázková
Předplatitelská
skupina „S“
StageArtCz Brno
Přihláška předplatitele
Sezóna 2021

KONKURZ

Akrobatická show pestrá jako vylhaný životopis.
„My se vám ozveme!” Věta, kterou alespoň jednou v životě slyšel každý.
Uchazeči vyzbrojeni vyladěnými „CVčky” se právě pouští do boje. O co? Záleží
na tom vůbec? Budoucí vítěz teď musí odložit své pravé já, servítky a sebeúctu
a dokázat, že je nejlepší. Nebo to alespoň předstírat lépe než ostatní.
Scénář: Petr Horníček, Matěj Randár
Režie: Petr Horníček
Choreografie: Tomáš Pražák
Účinkují: Tomáš Pražák, Sára Stoulilová, Ester Josefina Vandasová, Kyrill
Yakovlev, Petr Dlugoš, Adam Rameš, Lukáš Borik, Petr Dvořák, Jiří Bělka
Losers Cirque Company Praha

Tomáš Dianiška: ŠPINARKA

Věru nevzali na konzervu, protože byla příliš malinká. Nehodí se ani do sboru,
na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé době. Naštěstí talent se prosadí
vždycky. Vydejme se sledovat kariéru jedné z našich nejvýraznějších zpěvaček.
Režie: Tomáš Dianiška
Hrají: Markéta Matulová, Kateřina Krejčí, Jakub Burýšek,
Dušan Urban/ Ivan Binar, Vojtěch Johaník, Jáchym Kučera a další
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Špinarka

Sezóna 2021

Začátky v 18.00 hodin
Přihláška
předplatitele

Folker Bohnet, Alexander Alexy: OSCAR PRO EMILY

Konverzační komedie s překvapivými zvraty.
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů.
Oba doufají, že jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního
ceremoniálu si krátí diskusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile
se objeví Jeff z donáškové služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují.
Režie: Petr Slavík
Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek/ Petr Lupták
Studio DVA divadlo Praha

Woody Allen: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA

Rozkošně bláznivá komedie podle filmu Woodyho Allena.
Vyšetřovatel pojistných podvodů C. W. Briggs, zdánlivě roztomilý nemotora,
je ve skutečnosti jedničkou ve svém oboru a zločince dokáže vždy vypátrat.
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Zdeněk Trčálek, Jitka Hlaváčová, Tomáš Šulaj,
Irena Vacková, Jiří Hejcman, Pavel Šupina
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Karel Čapek: MATKA

Matka je Čapkovou poslední hrou. Psal ji v pohnutém roce 1938,
v době vzrůstajícího fašismu a války na spadnutí. To se výrazně promítá
do hry, jež na válku pohlíží z pozice matky ztrácející ve jménu
ideálů jednoho syna za druhým. A ona nemá nic než je.
Režie: Peter Gábor
Hrají: Jitka Smutná, Dušan Sitek, Aleš Bílík, Ivan Koreček,
Jaroslav Blažek, Matěj Vejdělek, Leonard Hädler Stirský
Vršovické divadlo Mana Praha

Éric–Emmanuel Schmitt: ENIGMATICKÉ VARIACE

Když slavného spisovatele, známého svou arogancí, požádá o rozhovor
novinář jednoho regionálního deníku, ten překvapivě souhlasí.
Tématem je jeho poslední kniha „Zapřená láska“ – román složený
z vášnivých milostných dopisů, který věnoval tajemné HM.
Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví novinář?
Enigma – záhadu, zastřenější než se zdálo, budou postupně oba muži odkrývat.
Režie: Jan Burian
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř
Divadlo J. K. Tyla Plzeň (Synagoga Concerts s.r.o.)

Ken Ludwig: BY MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY

Jemná a citlivá retrokomedie dokazující, že v druhém
se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě.
Autor psal tuto hru na půdorysech Shakespearových vrcholných veseloher
Zkrocení zlé ženy a Mnoho povyku pro nic, kdy se nesmiřitelný souboj
muže a ženy po přestálých peripetiích mění v milostný tanec.
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, Michaela Dittrichová,
Mirek Sabadin, Lenka Zbranková, Jiří Vojta
Divadlo Palace Praha
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Tomáš VRÁNA – klavír

Předplatitelská skupina „R“

Předplatitelská skupina „D“

Kruh přátel hudby

Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“

Předplatitelská skupina „Rolnička“

pro děti mladšího školního věku
Telefonické rezervacePohádky
„NE“ ❘ Hromadné
objednávy „NE“
Tereza Volánková, Martin Dědoch: PAT & MAT Přihláška předplatitele
- 2019
NámětSezóna
Lubomír Beneš2018
a Vladimír
Jiránek
... a je to! Oblíbení čeští kutilové PAT a MAT už v mnoha
dílech televizních
Informace
pro předplatitele
večerníčků zvládli spoustu úkolů. Doma, na chatě, na zahradě...
Předplatitelská skupina „S“
Ale nyní zavítali do prostředí, které ještě neznají - do divadla!
Městské divadlo Zlín
Přihláška předplatitele

Předplatitelská skupina „D“
Rodák z blízkého Mořkova patří k nejzajímavějším klavíristům
ze současné mladé generace.
Předplatitelská skupina „Čtyřlístek“
Telefonické rezervace „NE“ ❘ Hromadné objednávy „NE“
Dechový soubor Alinde Quintet byl založen na začátku roku
2019 mladými
Přihláška
předplatitele
Sezóna
2018
- 2019
hudebníky
v Praze. Jeho
nynějšími
členy jsou Anna Talácková
(flétna),
Barbora Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klarinet),
Informace pro předplatitele
Kryštof Koska (lesní roh), Petr Sedlák (fagot).
Předplatitelská skupina „S“

ALINDE QUINTET

BENNEWITZ QUARTET

Přihláška předplatitele
2021
Jakub Sezóna
Fišer – 1. housle,
Štěpán Ježek – 2. housle,
Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích – v Ósace v roce
2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky.
Praha

JANÁČKOVA FILHARMONIE

Ostravský orchestr je žádaným a úspěšným tělesem, se kterým pravidelně
spolupracují dirigenti světového formátu jako Christian Arming,
Daniel Raiskin či Andrey Boreyko.
Od sezóny 2020/2021 působí v JFO na pozici
šéfdirigenta a uměleckého ředitele Vassily Sinaisky.
Ostrava

Petr JIŘÍKOVSKÝ – klavír, Jiří TALICH – housle

Petr Jiříkovský, klavírista a dirigent, je jedním z nejvýraznějších českých
umělců střední generace. Jan Talich je v dnešní době výjimečná osobnost
nejen v české kultuře, ale i v mezinárodním povědomí.
Působí jako sólista, komorní hráč, dirigent a pedagog po celém světě.
Agentura Dalartis Praha

Sezóna 2021

Jan Karafiát: BROUČCI

Malý brouček se těší na svatojánskou noc, kdy dostane svou
lucerničku a vydá se s tatínkem a kmotříčkem na svůj první let.
Pokud se tedy do té doby naučí pořádně létat.
Slezské divadlo Opava

Jaroslav Bařinka: SMRT NA HRUŠCE

Chalupnice Kača získala kouzlo, jímž zabrání tomu, aby jí nezvaní hosté
kradli ze stromu hrušky sladké jako med. Když na hrušeň vyleze zloděj,
zůstane na stromě přilepený, dokud mu Kača nedovolí slézt.
A co se začne dít, když si na hrušeň vyleze Smrt a přilepí se...?
Veselo i tajemno, poťouchlo i vážno, písničky v lidovém tónu
a živá muzika na jevišti, taková je hudební pohádka z Valašska. Tož!
Divadlo loutek Ostrava

Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ

Známá Werichova pohádka vypráví příběh o rybářově dceři Zdeničce, která
svou chytrostí a důvtipem nejen bravurně vyřeší královy hádanky a poradí
si se všemi jeho úkoly, ale především si získá jeho srdce a stane se jeho ženou.
Slezské divadlo Opava

Královna koloběžka první

Linda SÍTKOVÁ – varhany, Roman JANÁL – zpěv

Linda Sítková patří ke špičce současných českých varhanních interpretů.
Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí,
výuce a hudebním doprovodům liturgie.
Barytonista Roman Janál je stálým sólistou Národního divadla v Praze, je mj.
držitelem ceny Thálie za rok 1999 za roli Polluxe v opeře Castor a Pollux.

VIENTOMARERO duo

Michaela Meca – flétna, Jiří Meca – kytara
Manželé Mecovi spolu hrají od roku 2009.
Zabývají se skladbami z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu.

TRIO VARIO

Magdaléna Hrudová – klavír, Ellen Klodová – housle,
Kateřina Kosková – klarinet
Členky tria spojují vazby na Ostravu, kde společně studovaly
na Janáčkově konzervatoři. V triu spolu hrají od roku 2020.
Ostrava
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Kruh přátel hudby
Předplatitelská skupina „Rolnička“
Pohádky pro děti
předškolního věku
/malý„D“
sál/
Předplatitelská
skupina

Vít Peřina: HRNEČKU, VAŘ! aneb DVĚPředplatitelská
POHÁDKY Oskupina
HRNEČKU
„Čtyřlístek“
V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky,
Hrnečku, vař! a O kouzelném
hrnku. rezervace „NE“ ❘ Hromadné objednávy „NE“
Telefonické
Divadlo loutek Ostrava
Přihláška předplatitele
Sezóna 2018- 2019

Jiří Jaroš, Martin Matejka: KAŠPÁREK DOMEK
STAVÍ pro předplatitele
Informace
Dvě loutkové pohádky o Kašpárkovi, touze po domově,
jednom domečku a jednom paloučku.
Předplatitelská skupina „S“
Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi
Přihláška
předplatitele
Sezóna
2021
se Smrťolou
to moc nevoní.
Padne kosa na kámen? Hraje se
s písničkami
v bohaté výpravě, každá pohádka jiným typem loutek.
Divadlo LokVar Praha

TAJEMNÁ ZAHRADA

Trpaslík Květoslav s láskou pečuje o svou květinovou zahradu společně se svým
nejlepším kamarádem Čmelákem. Ten každé ráno svojí písní rozezní zvonky
a přivolá další den. Až jednou se ranní píseň neozve. V zahradě vyrostla květina,
kterou nikdo nezná a na rostlinu vypadá až moc hladově. Podaří se Květoslavovi
zjistit, kam se poděl Čmelák? Vyhraje souboj s neznámou bylinou?
Divadlo U staré herečky Praha

Hans Christian Andersen, Zoja Mikotová: O MALENCE

Pohádka o malinké holčičce, která se narodila ze semínka v krásné květině.
Děti spolu s ní prožijí příběh plný dobrodružství. Její únos ropuchou,
útočiště u myšky, setkání se sobeckým krtkem,
i nemocnou vlaštovkou, kterou Malenka zachrání.
Divadlo Radost Brno

Sezóna 2018- 2019

Přihláška předplatitele
Informace pro předplatitele

Předplatitelská skupina „S“
IIIII Prodej předplatného začne v pokladně divadla od 14. června 2022.
Přihláška předplatitele
2021
ProSezóna
nové předplatitele
on-line prodej na www.beskydskedivadlo.cz.
IIIII Předplatitelé skupin A, B, D, P, S získají kupon, který mohou v pokladně BD
vyměnit za volnou vstupenku na koncert z cyklu KPH, kromě koncertu
Janáčkovy filharmonie (platí do vyčerpání kapacity sálu).
IIIII Předplatitelé KPH získají kupon, který mohou v pokladně BD vyměnit
za volnou vstupenku na kterékoliv představení ostatních
předplatitelských skupin (platí do vyčerpání kapacity sálu).
IIIII Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 1. července 2022.
Rezervaci je nutné uhradit v pokladně BD do 1. července 2022.
Po tomto termínu budou neuhrazená místa nabídnuta dalším zájemcům.
IIIII Pokladna bude v době od 5. července do 15. srpna 2022 uzavřena,
prodej předplatného bude pokračovat od 16. srpna 2022.
IIIII Uzávěrka předplatného je 9. září 2022. Předplatné nelze vrátit ani vyměnit.
Změna titulu nezakládá nárok na vrácení alikvotu předplatného.

Způsob platby předplatného:

II hotově či platební kartou v pokladně divadla
II převodem na účet č. 633801/0100
/do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a skupinu/
II fakturou – po zaslání písemné objednávky
II dobírkou za poplatek

Rozdělení hlediště:

Pořadí I. 1. – 7. řada
			Pořadí II. 8. – 15. řada
			Pořadí III. balkon

Ceny předplatného:

			I. pořadí
Skupina A (6 představení)
2220,Skupina B (5 představení)
2000,Skupina D (5 představení)
2000,Skupina P (4 představení)
1600,Skupina S (5 představení)
2000,Kruh přátel hudby (8 koncertů) 1680,Čtyřlístek (4 pohádky)
640,Rolnička (4 pohádky)
640,-

POKLADNA

Pondělí		
Úterý až čtvrtek
Pátek		
Pokladna telefon
Informace telefon

II. pořadí III. pořadí
2040,- 1800,1900,- 1700,1900,- 1700,1520,- 1360,1900,- 1700,840,- (děti a mládež 6 – 18 let)
600,400,-

zavřeno
14,00 – 17,00
10,00 – 14,00
556 770 145
556 770 142

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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