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Ray Cooney      DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!   
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Přesně takové 
„převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků.

Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová,  L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar, M. Absolonová/A. Gondíková/K. 
Lojdová, J. Birgusová/S. Černodrinská, F. Tomsa, Z. Pantůček/M. Sobotka, I. Andrlová/O. Želenská,
J. Zenáhlíková/V. Žehrová  Režie: Antonín Procházka
www.divadlohata.cz             Délka představení: 140 minut vč. přestávky

Ne  20. 3. v 17:00 h.

John Godber      ROMANTICKÝ VÍKEND  
Komedie vypráví příběh Ala a Bet, yorkshirského páru, jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všedních 
rodinných starostí. Jediným ze světlých bodů jejich soužití je neustálá snaha Bet vyhrát nějakou cenu       
v časopisech pro ženy. Až konečně vyhraje dovolenou v romantickém městě starého kontinentu, v Paříži. 
Jejich postřehy a komentáře humorně a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, kteří jsou vytrženi    
ze svého obvyklého stereotypu.

Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný    Režie: Vojtěch Štěpánek
www.adf.cz               Délka představení: 110 minut vč. přestávky

Ne  6. 3. v 17:00 h.

LEDEN

Bernard Slade     VZPOMÍNKY ZŮSTANOU 
Milostný příběh i strhující rodinné drama, jímavý příběh.

Hrají:   Z. Adamovská, L. Štěpánková, P. Štěpánek, V. Udatný/M. Kikinčuk
Režie:  Viktor Polesný
www.divadloungelt.cz             Délka představení: 120 minut vč. přestávky

So  16. 1. v 19:30 h.

BŘEZEN
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KVĚTEN

V. Venclík       HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE   
Vstřícná lidská komedie o peripetiích mileneckého páru a jeho soužití v jednotlivých věkových etapách je 
blízká každému z nás a nastolená témata bezprostředně osloví diváky všech  věkových  kategorií.  

Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský - držitel ceny F. Filipovského   Režie: Roman Meluzin 
www.dospivova.cz             Délka představení: 140 minut vč. přestávky

Ne  8. 5. v 17:00 h.

DUBEN

  Tracy Letts      ZABIJÁK JOE
Jedná se o velmi dobře napsanou hru, která osciluje mezi komedií, sociálním dramatem, antickou tragédií 
a groteskní parodií. To samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který na jednu stranu 
dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které 
žijeme. Vše se tu děje v duchu velké nadsázky, přesuneme se do světa bez morálních zábran, ve kterém 
se na takové věci, jakými jsou vraždy, kuplířství a loupeže, pohlíží jako na něco zcela běžného. Co dodat? 
Snad jen to, že černý humor a atmosféra americké chudinské kolonie jsou základními prvky nesmírně 
vtipné a zároveň nervy drásající hry, ve které od začátku až do konce nebudete tušit, jak se věci vyvinou.

Hrají: I. Chmela, T. Vilhelmová/I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová     Režie: Petr Svojtka
www.divadlokalich.cz           Délka představení: 120 minut bez přestávky

So  16. 4. 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

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, 

těším se na setkání s Vámi u nás v divadle. Za všechny zdraví      
                Marie Chovanečková


