Program 2020
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

ÚNOR

HODINA DUCHŮ

So 1. 2. v 19:30 h.

Jindra Kriegel

Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává
s myšlenkou, co tam může být a co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. A co když
s posledním výdechem nic nekončí. Komedie, kde duchové mají stejé problémy jako my.
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Petr
Semerád, Josef Hervert , Radomír Švec, Matěj Kriegel
Režie: Jindra Kriegel
www.divadloartur.cz

délka představení: 120 minut

BŘEZEN
Ne 1. 3. v 17:00 h.

ENIGMATICKÉ VARIACE

E. E. Schmitt

Detektivní komedie „Enigmatické variace“ aneb láska až za hrob odhaluje tajemství mezi dvěma
muži a nepřítomnou ženou většinou s humorem. Někdy ale i s puškou v ruce… Spád nevšedního
dialogu napíná, mrazí i baví. A navíc překvapuje. Inteligentní, vtipný text plný nenadálých zvratů
a tajemství vás brzy vtáhne a ozřejmí, proč je E. E. Schmitt nejhranějším francouzským autorem
tohoto tisíciletí. Martin Stránský byl za roli nominován na Cenu Thálie 2011.
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř
www.synagogaconcerts.cz

Režie: Jan Burian

délka představení: 90 minut bez přestávky

ŽENA OBECNÁ

Ne 8. 3. v 17:00 h.

Daniela Šteruská

Žena obecná je one woman show Ivany Jirešové, která se odehrává v její hlavě. Hledala štěstí,
lásku a odpovědi na všechny svoje otázky venku, ale co teprve, když jí napadne podívat se, co se
děje uvnitř její mysli? Jaká by byla definice ženy dnes? Žena obecná je tak trochu muž. Kdy se to
stalo a jak z toho ven? Otevřená komediální zpověď, kterou byste si v reálném životě nedovolili. Ale
když jde o meditaci?
Hrají: Ivana Jirešová
www.divadlonamaninach.cz

Režie: Adéla Laštovková Stodolová

délka představení: 70 minut bez přestávky

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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Po 30. 3. v 19:30 h.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Michael Parker

Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak
Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku.
Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko
s přitažlivou sousedkou. Debbie se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro
sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán
z americké námořní pěchoty přijíždějí do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb...
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová/Hana
Kusnjerová/Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka Stanková, Veronika Jeníková/Olga
"Háta" Želenská, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková
Režie: Roman Štolpa
www.divadlohata.cz
délka představení: 120 minut

DUBEN
Út 14. 4. v 19:30 h.

LAKOMEC
J. B. P. Molière

Slavný autor zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb,
hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme.
Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou.
Lakota je jeho náboženstvím, světonázorem a posláním. Staví na hlavu všechno, co dělá, i vztahy
s nejbližšími a dokonce také lásku.
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Ondřej Novák/Aleš Petráš, Jana Švandová, Sarah Hlaváčová, Roman
Štabrňák/Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Zdeněk Palusga, Kristián Kašpar, Lukáš Matocha
Režie: Jakub Nvota
www.divadlokalich.cz
délka představení: 150 minut vč. přestávky

Vážení a milí diváci,
přejeme pohodový a šťastný rok 2020. Těšíme se na setkání s Vámi
u nás v divadle.
Zdraví Marie Chovanečková
www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

