
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE 

 
 
 
 

ÚNOR 
1 – st 11.2.09 v 19.30  Morris Panych  – MOJE TETA, TVOJE TETA – laskavě černá komedie o tom, co  
2 – čt 12.2.09 v 19.30  všechno může vyhrát naprostý smolař. Inscenace se může pochlubit vtipným scénářem.  
                                     Jenže ten sám o sobě nestačí, hlavní roli musí ztvárnit někdo, kdo k němu přidá hrstku  
                                     hereckého umu a v jehož podání humor nezapadne do divadelních zákoutí. A to se  
                                     podařilo právě Václavu Postráneckému. 
 
 
                               Hrají:   V. Postránecký, L. Švormová/N.Jiránková 
                                     Režie:  V. Postránecký                                      
                                         www.harlekyn.cz 
 
 
 
 
BŘEZEN 
1 – út 24.3.09 v 19.30  Paul Portner – BLÁZNIVÉ NŮŽKY  - nic, co jste dosud zažili v divadle, se nepodobá  
2 -  st 25.3.09 v 19.30  tomu, co Vás čeká nyní ! Nad detektivní komedií přejímá vládu publikum. Každý z hr- 
                                     dinů je zcela v jeho rukou. Diváci jsou nestranní pozorovatelé, jediní svědci, vyšetřovate- 
                                     lé i soudci …a přitom se královsky baví. Hra se setkává ve světě s neobyčejným ohlasem. 
                               Původní nastudování této komedie z Bostonu je dokonce zapsané v Guinessově knize  
                                     rekordů, hraje se tam totiž přes 20 let. Nyní se tedy tato divadelní hra dostává až k nám. 
 
 
                                     Hrají:       L. Potměšil, D. Gondík, I. Jirešová, V. Zawadská, L. Županič, Z. Fric 
                          Režie:      Petr Novotný 

              www.kalich.cz 
                         
 
 
 

DUBEN 
1 -  pá  3.4.09 v 19.30   Willy Russell – SHIRLEY VALENTINE  - ve hře Shirley Valentine použil  W.Russell 
2 -  so   4.4.09 v 19.30   nový žánr : one woman show. Po jejím úspěšném uvedení v Livepoolu se v roce  
                                      1988  přenesla do Londýna a v následujícím roce touto hrou debutoval na Broadwayi,kde 
                                       během 9 měsíců dosáhla 324 repríz. V roce 1989 upravil hru na filmový scénář a stejně  
                                       tak jako divadelní hra i její filmová adaptace získaly mnoho cen a nominací, např. Cena  
                                       Laurence Oliviera za Nejlepší komedii,BAFTA za nejlepší scénář,cena TONY za  
                                       nejlepší hru,nominace na Zlatý Globus za nejlepší komedii,atd. 
 
 
                                       Hrají:   Simona Stašová 
                                       Režie:   Z. Kaloč 
                                            www.adf.cz 
 
 
1 – ne 26.4.09 v 19.30    MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK  - herecko – psychologický koncert tří odlišných  
2 – ne 26.4.09 v 16.00    klaunů. Autorské představení hereckého tria Liška, Brožek,  Polášek – nás zavede 
                                        do zákulisí divadelní šatny. Vstupujeme do vztahového  propletence tří kolegů 
                                        a kamarádů a jejich životů. Dočkáme se jemného odkrývání složitosti  
                                        mezilidských vztahů. Možná je to s našimi komediálními herci nějaké nahnuté, kdo ví ?  
                                        V Milostném trojúhelníků můžete čekat všechno, třeba i to, že nakonec půjde o  
                                        čtyřúhelník … 
 
 
                                        Hrají. Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Brožek, uvaděč Adam  
 
 
 
 

 
 

                                                                      PROGRAM   2 –6 / 2009 



 
KVĚTEN 
1 - po 11.5.09 v 19.30  C. Khouri   -    JAKO THELMA A LOUISE  - je strhující příběh od Oskarové 
2 - út  12.5.09 v 19.30   scénáristky.  Dvě ženy procházejí na své cestě autem téměř mužským světem. 
                                       Prožívají při tom všechny zážitky a emoce, která jim tato cesta poskytuje – přátelství,  
                                       krásu, ponížení, strach, lásku, tužby, smrt, svobodu a vášeň. Thelma a Louise utíkají na  
                                       malý výlet, aby se alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života. Z malého  
                                       výletu se stává skutečně putování, které je navždy změní a spojí.  
 
                                       Hrají:    B. Munzarová, M. Procházková, R. Novák, M. Trnavský, V. Trnavský 
                                       Režie:   Jakub Nvota 
                                               www.frida.cz 
 
 
ČERVEN 
 
1 – so 13.6.09 v 19.30   Peter Quilter – JE ÚCHVATNÁ  -  komedie vypráví pravdivý životní příběh madam 
2 – ne 14.6.09 v 17.00   Florence Foster Jenkinsové, bezkonkurenčně nejhorší pěvkyně na světě. Ve hře o životní 
                                       radosti, o fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, o lidské noblese, toleranci,  
                                       hravosti i bláznovství nachází velkou hereckou příležitost Jaroslava  Kretschmerová.   
 
                                       Hrají:  J. Kretschmerová. L. Potměšil, J. Maxián, N. Konvalinková, D. Bakerová, 
                                                   L. Malkina / J. Brousková   
                                       Režie:  J. Kališová 
                                            www.kalich.cz 
 
   
      
                                     Srdečně Vás zve za celé divadlo 
                                                                                                    Marie Chovanečková 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!! 
 
     Předplatné číslo 2 ve hře MILOSTNÝ TROJÚHELNIK dne 26.4.2009 má začátek v 16.00 hodin.  

Odjezd autobusu ze Vsetína bude tedy v 15.00 hodin. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
E-mail:          divadlo.karolinka@centrum.cz 
tel.:                +420 604 729 914 
www.vanadi.net                                                       ICQ:   243-218-039                                      SKYPE:   marie.chovaneckova 


