
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE 
Program  2-5/2007 

 
Únor: 
 
Čtvrtek 1.2.2007  -     D. Laurentová - DRAHOUŠKOVÉ  - tato komedie patří k tomu nejlepšímu, co 
                                   v současné době nabízí divadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce diváků. 
                                   Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a  
                                   výstižnou formou zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, 
                                   tedy otázkou, jež je u nás aktuální a stále palčivější. 
                                                                       
                                   Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, A. Svobodová, J. Kohout 
 
                                   Režie: Petr Novotný 
                                    Začátek:         19.30 hodin                                                 
                                    Pro předplatitele !!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 Pátek  2.2.2007 -       v 19.30 hodin     ---    volný prodej !!!!!!!!!!!!!!      
 
 
 
Březen: 
 
Úterý 6.3.2007 -        Zábavný pořad – SANATORIUM II  – volné pokračování pořadu K.. Šípa a   
                                   J.Náhlovského,   plný humoru a scének. 
                                    
 
                                   Začátek:   v 19.30 hodin                                                      
 
Čtvrtek 29.3.2007  -   Jeffrey Hatcher – JEDEN PICASSO  - Paříž roku 1941. Pablo Picasso vyslýchán 
                                   slečnou Fischerovou. 
 
                                   Hrají: Milan K ňažko, Vilma Cibulková 
 
                                   Režie: Jiří Svoboda                                                       
 
 
Duben: 
 
Sobota 14.4.2007       Miroslav Horníček  -  DVA MUŽI V ŠACHU -  rozjednané představení, 
                                   budeme vědět na konci prosince, vzhledem k nemoci p. Navrátila, není 
                                   zde alternace, takže uvidíme dle jeho zdravotního stavu. 
 
                                   Hrají: O. Navrátil, M. Mad ěri č,  P.Hobzová, K. Petrová, O. Brancuzský 
 
                                   Režie:  Petr Gelnar                                                               
 
 
Pondělí 23.4.2007      Geraldine Aron – MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – hra současné irské 
                             dramatičky vypráví příběh hrdinky středního věku, jež se musí vyrovnat 
                                    s mnoha trapnými, směšnými i tragikomickými situacemi ženy opuštěné 
                                    manželem. 
 
                                    Hrají:  v sedmnácti rolích   Eliška Balzerová             
 
                                    Režie:  J. Kališová                                             



  
Květen:              
 
Neděle 13.5.2007     Bricaire Lassaygues -  VELKÁ ZEBRA –  
                             - Christian má nemoc.  S každou ženou vydrží jen chvíli 
                                   Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou 
                                   potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své 
                                   ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Stejný trik 
                                   úspěšně použil v životě  dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže  
                                   tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě dobrého přítele z dětství, který ho                                
                                   pozná podle náhodné fotografie v novinách  a navštíví ho. Christian, který měl vždy 
                                   vše dopodrobna naplánováno, musí najednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá 
                                   tváří v tvář se svými „ vdovami“ i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hod- 
                                   nou situaci zvládnout i potřetí? 
                                   Premiera v Paříži v divadle Varieté v roce 1968. Pro velký úspěch jí natočila francouzská 
                                   televize v cyklu „ Zveme vás do divadla“ . Byla vysílána pod názvem „ Jak že se to  
                                   vlastně jmenujete ?“ 
 
                                   Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová/J.Ježková, J. Dulava, N. Boudová/D.Černá, 
                                              M. Hudečková/D.Čárová, Z. Vencl/O.Brancuzský, P. Čtvrtní ček 
 
                                   Režie:  Petr Palouš                                                                                                                  
                                   Začátek:      17.00 hodin                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
     Srdečně Vás zveme. 
 
                                                                                          Marie Chovanečková 
 
 
 
e-mail:  divadlo.karolinka@centrum.cz 
www: vanadi.net / od nového roku/ 
Tel.:  +420  604 729 914, 571 451 323          


