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LISTOPAD
F. Dürrenmatt    PLAY STRINBERG

Manželský trojúhelník -  Alice (Zuzana Slavíková), její manžel Edgar (Jiří Štěpnička) a Kurt (Vladislav Beneš) mezi 
sebou zápasí o své vlastní já, a to způsobem příkladně bezohledným, ale do morku kosti pravdivým. Humor, který se
z těchto dialogů rodí, někdy vyvolává mrazení v zádech…
Hrají: Zuzana Slavíková, Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš   Režie: Gustav Skála
www.divadlometro.cz               Délka představení: 140 minut

Ne  23. 11. v 17:00 h.

ŘÍJEN
Petr Kolečko

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI 
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!
Je  volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho 
se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede 
obchod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá herec-
kou kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. 
Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž 
Pepa drží dietu…?Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může 
být pravda!
Hrají: Jiří Lábus,  Oldřich Kaiser    Režie: David Drábek
www.divadlokalich.cz            Délka představení: bude upřesněna

So  18. 10. v 19:30 h.

ZÁŘÍ
  Dodo Gombár    MEZI NEBEM A ŽENOU

Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce tvoří 
paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, jindy naopak o rozchod, 
jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada jednotlivých měsíců je přenášena do výstupů - leden představuje genezi lásky, 
únor rozhovor milenců v posteli, březen je pantomimou Muže a ženy na lavičce v parku atd. Scénami prostupují motivy 
hříšného jablka, sexu, pochybování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se někdy dějově prolínají. Konec hry 
zachycuje stařenku a starouška, kteří ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby usnuli - je konec roku, takže věčným 
spánkem?
Hrají: Diana Mórová, Martin Trnavský, Radim Novák    Režie: Dodo Gombár
www.frida.cz                  Představení je bez přestávky: 90 minut
                                                                                                         Společenská pauza před začátkem představení.

Po  29. 9. v 19:30 h.

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova
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PROSINEC
Robert Thomas   MANDARÍNKOVÁ IZBA

Komédia plná francúzskeho espritu a šarmu ponúka zaujímavé príbehy ľudí vo vtipných, krátkych jednoaktovkách
s prekvapivým, niekedy priam detektívnym záverom. Štyria herci sa v nich prevteľujú do viacerých postáv a osudov. 
Všetky sa odohrávajú v malom parížskom hotelíku a v záhadnej izbe, zvanej mandarínková, ktorá má svoj vlastný 
príbeh.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková, Pavol Topoĺský    Režie: Lubomír Vajdička
www.gedur.sk                 Délka představení: 140 minut

Pá  5. 12. v 19:30 h.

LISTOPAD
  Dan Gordon   CENA ZA NĚŽNOST

Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových 
Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí 
téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen 
pro svou dceru Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat život.
Hrají: J. Janěková, J. Čvančarová, A. Pyško, M. Holubcová / D. Choděrová, J. Kačer / P.Pelzer / J. Fišar, D. Choděrová / 
P. Hobzová    Režie: Viktorie Čermáková
www.agenturaappart.cz, Činoherní studio Bouře        Délka představení: 140 minut

Ne  9. 11. v 17:00 h.

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

Probíhající sbírka na opravu topení v divadle, povolena KÚ Zlínského kraje, č. j. KUZL 
36853/2013 na obnovu topení, do 4. 6. 2016. Číslo účtu: 3216216349/0800, Česká spořitelna. a.s. 
Vážíme si jakékoliv pomoci. Děkujeme. O výsledku Vás budeme informovat.
          Marie Chovanečková

 Vážení a milí diváci, 

 těšíme se na setkání s Vámi u nás v divadle.
Permanentky, tak i volné vstupenky, si můžete objednat či rezervovat na níže uvedených kontaktech. 
 Přejeme Vám krásné a pohodové léto plné sluníčka a krásných zážitků. 

 Za sebe a divadlo zdraví        Marie Chovanečková


