
BŘEZEN

Pá  7. 2. v 19:30 h.

Ne  9. 3. v 17:00 h.

Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli
od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké a zároveň 
světové premiéře této hry hrály mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. 
Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci.
Hrají: D.Švehlík, R. Krajčo Režie: Janusz Klimsza
www.divadloungelt.cz                                                                                                            délka představení:120 minut

Út  1. 4. v 19:30 h.

Yasmína Reza    3 VERZE ŽIVOTA

So  26. 4. v 19:30 h.
Komedie s detektivní zápletkou, napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu!
Hrají: Z Herfortová, J. Obermaierová, K. Urbanová, M. Merunka, I. Vyskočil/J.Čapka, V. Efler, M. Vaňkátová
Režie: Gustav Skála 
www.divadlometro.cz             délka představení: 140 minut

DRAHÉ TETY A JÁ

DUBEN

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních 
situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo
ve špatnou chvíli a je všechno jinak. Yasmína Reza je uznávaná evropská autorka, která brilantně spojuje tragikomické 
prvky se situačními zápletkami, které umožňují hercům využít celou škálu psychologických proměn.
Je autorkou divadelních her např. Kumšt nebo Bůh Masakru.
Hrají: D. Prachař, L. Rybová, I. Chmela, J. Janěková ml. Režie: Thomas Zielinski
www.divadlopalace.cz                 délka představení: 120 minut

Je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících
na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Hrají: L. Vaculík, I. Andrlová/O.Želenská/V.Žehrová, V. Limr, M.Sobotka/M. Zounar, M. Absolonová/K.Hrachovcová, 
M.Bočanová/A.Gondíková/V.Žehrová, P. Nečas/Z. Pantůček.  Režie: Antonín Procházka
www.divadlohata.cz               délka představení: 120 minut

Edward Taylor    VZTAHY NA ÚROVNI

Minutáž představení je uváděna včetně přestávky. 
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Po  12. 5. v 19:30 h.
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní.
Zejména pak, je-li on kmotrem mafie! Co myslíte, jak by jste reagovali na skutečnost, že chodí s vaši dcerou o dost 
starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto zamotaných rodinných záležitostí?
Hrají: J. Laufer/ I. Vyskočil, L. Langmajer, K. Zima, V. Nová  Režie: Ivan Vyskočil                                                                                                           
www.sophia-art.cz                                                                                                                 délka představení: 120 minut

 Vážení a milí diváci,

 těšíme se na setkání s Vámi u nás v divadle,
permanentky i jednotlivé vstupenky můžete objednávat
buď formou telefonickou nebo přes e-mail.

      Za sebe a divadlo zdraví                                    

                                                          Marie Chovanečková

Sbírka, povolena KÚ Zlínského kraje, čj. KUZL 36853/2013,  na obnovu topení, 
prodloužena.

Číslo účtu: 3216216349 / 0800,  Česká spořitelna a. s.

Všem dárcům mnohokrát děkujeme a vážíme si jejich podpory.

Minutáž představení je uváděna včetně přestávky. 
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