POJĎTE PO PRÁZDNINÁCH DO DIVADLA
SPECIÁLNÍ ZAHAJOVACÍ SLEVA 30% !!!
Paul Pörtner SPLAŠENÉ

NŮŽKY

V kadeřnickém salónu Splašené nůžky pracuje svérázný a zábavný
personál. Když se v poschodí nad kadeřnictvím stane vražda,
jedinými svědky jsou diváci v hledišti. A jen na nich záleží, zda se
podaří usvědčit vraha.
Interaktivní detektivní crazy komedie.

Cena vstupenek po slevě: 133,- 147- 133,HRAJEME: pondělí 16. 9. 2019 19.00

Martin Kolář ZAHRÁDKY
Současná komedie talentovaného jihlavského autora Martina
Koláře napsaná přímo pro naše divadlo. Námětem a osobitě
uchopeným tématem této hry jsou sousedské vztahy „pravých“,
„levých“ a „prostředních“ obyvatel sousedících řadových domů. Tři
manželské dvojice, tři generace ve svých domech a na svých
zahradách rozdělených ploty. Budou se ploty bourat? Nebo
přelézat? A kdo ukradl trpaslíka?

Cena vstupenek po slevě: 126,- 140,- 147,HRAJEME: pondělí 30. 9. 2019 19.00

Yasmina Reza

OBRAZ

Brilantní komedie o přátelství a umění. Dlouholeté přátelství se
ocitne v krizi ve chvíli, kdy si jeden z přátel koupí drahý
abstraktní obraz. Je to umění? Snobárna? V této hře nejde ani
tak o obraz jako spíše o vzájemné vztahy tří dlouholetých přátel,
kteří se mylně domnívali, že se znají a díky bílému čtverci na
bílém pozadí se o sobě nyní dozvídají spoustu nových věcí.

Cena vstupenek poDÁLE
slevě: 126,140,147,SI VÁS
DOVOLUJEME
POZVAT NA
HRAJEME: pátek 13. 9. 2019 19.00*středa 18. 9. 2019 19.00*čtvrtek 19. 9. 2019 19.00*
sobota 21. 9. 2019 19.00*úterý 24. 9. 2019 17.00

DALŠÍ NABÍDKA NA ŘÍJEN - HOSTÉ
POKRAČUJÍ PRAVIDELNÉ POHÁDKOVÉ NEDĚLE

Karel May VINNETOU
Příběh nejslavnějšího indiánského náčelníka Vinnetoua,
srozumitelný i pro docela malé diváky.
HOSTUJE DIVADLO POLÁRKA BRNO

Cena vstupenek: 100,- 110,- 120,HRAJEME: neděle 13. 10. 2019 15.00

Josef Bárta

DOBRÁ RADA DRAHÁ

Dobrá rada drahá patří k nejúspěšnějším dílům autora,
který působil ve Vídni. Premiéru měla tato komická opera
na libreto Gottlieba Stephanie ml. v Burgtheatru ve Vídni
8. srpna 1778 a dočkala se mnoha repríz.
Námět, komické situace a řada dialogů (v singspielu je
součástí představení mluvené slovo a výstupy, kterým
diváci dobře rozumějí) jsou aktuální i v dnešní době.

Cena vstupenek:
230,-250,- 260,HRAJEME: pátek 4. 10. v 19.00

Režie a návrhu scény se ujal umělecký šéf našeho divadla
Michal Skočovský. Všechny role ztvárňují nejlepší
studenti a absolventi HAMU, špičkový orchestr dobových
nástrojů Ensemble 18+ diriguje Marek Štilec.

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET: KYTICE
Erbenova sbírka se stala inspirací scenáristovi, choreografovi a
režisérovi Petrovi Zuskovi k dalšímu pozoruhodnému
představení Pražského komorního baletu.
Hudba: Ondřej Brousek, scéna Jan Dušek.

Cena vstupenek: 320,- 350,- 370,HRAJEME: úterý 15. 10. 2019 19.00

KONTAKT: Petr Bača, tel.: 567 161 092, e-mail: baca@hdj.cz

