Program 2018
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

LEDEN
Pá 19. 1. v 19:30 h.
Petr Kolečko

DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ

Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat český knedlík. V Kanadě, kde žila s českým
hokejistou, na Seychelách, kde žila s uprchlým kontroverzním podnikatelem, i na Antarktidě, kde žila s elitním
vědcem. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen
zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf na zdejším hřišti. Boris miluje golf, stejně jako jeho svědek Vojtěch, celebrita
kosmonaut, který se právě vrátil z mise na Marsu, a stejně jako družička Ivety Marika, dcera stavitele golfových
hřišť. Všichni mají svůj hendikep…
Hrají: Václav Kopta, Lucie Benešová, Igor Chmela, Jana Bernášková
Režie: David Drábek
www.divadlokalich.cz

Délka představení: 120 minut

BŘEZEN
Po 5. 3. v 19:30 h.
Miroslav Oupic, Jindra Kriegel

HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ!

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj
přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě
peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka
vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé.
Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou
ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu
majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry.
A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl!
Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro
peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.
Hrají: Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Vlasta Korec, Miroslav Šimůnek, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček
Josef Hervert
Režie: Filip Jan Zvolský
www.divadloartur.cz

Délka představení: 120 minut
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DUBEN
So 7. 4. v 19:30 h.

Eugeniusz Szybal

P.R.S.A.

Život je plný omylů! A tak se klidně může stát, že místo velkolepé rodinné oslavy babiččina životního jubilea
omylem vypravíte funus. Nezbývá pak nic jiného, než vše brát s humorem a vystrojenou pohřební hostinu, na
které nechybí svíčky, věnce ani sladké rakvičky, si užít jak se patří. P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií
a dámskou jízdou nejen pro ženy.
Hrají: K. Leichtová, I. Svobodová, E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek/R. Trsťan
Režie: Vojtěch Štěpánek
www.divadlopalace.cz
Délka představení: 125 minut
Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení
vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování.

KVĚTEN
So 19. 5. v 19:30 h.

Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Hra je o vtazích mezi tchýní
a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně
(a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná, Martin Kraus Režie: Jakub Zindulka
www.fannyagentura.cz
Délka představení: 120 minut

ČERVEN
So 2. 6. v 19:30 h.

Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE

- Prchavý svět divadelního života

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu dožívají v domě seniorů.
K srdci si příliš nepřirostli, jeden z nich je dokonce nesnesitelně samolibý, ale nakonec mají jen jeden druhého
a své divadelní zážitky a touhy. Oba čekají na zázrak - že přijde nabídka být ještě alespoň jednou na jevišti
a vychutnat si potlesk. Vzpomínají na své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět divadelního života.
Hrají: Alois Švehlík, Stanislav Zindulka Režie: Arnošt Goldflam
www.adf.cz
Délka představení: 80 minut bez přestávky

Vážení a milí diváci,
těším se na setkání s Vámi u nás v divadle. Za všechny zdraví
Marie Chovanečková
www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

