
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V KAROLINCE 

 
ÚNOR 
1 Pá 19.2. v 19:30 hod       KOSA  - jednoho vánočního večera překvapí starého mládence v jeho skromném 
2 So 20.2. v 19:30 hod        bytě nečekaná návštěva, muž v masce, který se vydává za Smrt. Oznámí mu, že si 
                                             pro něj přišel, protože nastal jeho čas a naléhá na něj, aby s ním odešel do záhrobí. 
                                             Navíc je to jeho první den v práci, kterou si našel na inzerát a tak mu záleží na tom, 
                                             aby se dobře uvedl před svojí šéfovou – Starou čelistí. Mládenci se samozřejmě 
                                             nechce. Dojde ke vzájemné konfrontaci, z níž vyústí mnoho humorných situací.  
                                             Celému představení korunuje skvělým hereckým výkonem Božidara  Turzonovová. 
                                             Představení provází živá jazzová kapela. 
                                           
                                             Hrají:  Božidara Turzonovová, Radim Novák a Martin Trnavský 
                                             Režie: Jakub Nvota                                       www.frida.cz 
 
                                                   
BŘEZEN 
1 So 13.3. v 19:30 hod         Neil Simon  - SKLENKA SHERRY – směšný blues o hledání štěstí a lásky. 
2 Ne 14.3. v 17:00 hod 
                                             Hrají:  Z. Kronerová, J. Hrušínský, M. Šplechtová/V.Jeníková, T. Němcová, 
                                                         Z. Hruška 
                                             Režie:  Juraj Herz                                          www.hrusinsky.cz 
                                                            
 
DUBEN 
1 Ne 11.4. v 17:00 hod        Leonard Gershe – MOTÝLI„ Milovat, nebo být volný jako motýl ?“ Love story plná  
2 Po 12.4. v 19:30 hod         humoru a nečekaných poznání. Jméno L. Gershe není v Čechách příliš známé. 
                                              Neprávem. Byl to velmi úspěšný autor a hrál se mnohokrát i u nás. Jeho Motýli se  
                                              objevili na repertoáru několika českých divadel a později i soukromých hereckých 
                                              společností. Příběh mladého slepého chlapce, který si přeje, aby se k němu lidé 
                                              chovali normálně. 
 
                                              Hrají:     V. Kotek, K. Jandová/J.Stryková, V. Zawadská, R. Trsťan 
                                      Režie:     Alexej Pyško 

                                                                                                                        www.ap-prosper.cz 

                                             
                                                                                                     
1 Ne 25.4. v 15:30 hod       Antonín Procházka -  FATÁLNÍ BRAT ŘI – komedie o tom, co se může stát  
2 Ne 25.4. v 19:30 hod       s člověkem, když bere prognózy hvězd vážně. Je to hra o štěstí, které je velice  
                                             relativním pojmem. Ze dvou bratrů je Olda dítětem štěstěny, bohatý, úspěšný a 
                                             hýčkaný umělec obletovaný ctitelkami. Horoskop mu předpovídá rychlý vzestup, 
                                             ale brzkou smrt. Naproti tomu druhý bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel 
                                             o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří. Podle hvězd má úspěšný bratr za- 
                                             nedlouho zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý. To způsobí, že si náhle  
                                             nešťastník Lološ začne svých neúspěchů „ nepochopitelně“ vážit a zuřivě se brání 
                                             štěstí. Láska jedné slečny může ale všechno změnit. 
                           
                                             Hrají: J. Carda/V.Limr, A. Procházka, S. Postlerová/J. Malá, O. Vlach,  
                                                        L. Zahradnická/J. Pidrmanová, V. Dubnička, E. Janoušková/J.Zenáhli- 
                                                        ková, J. Pidrmanová/ L. Zahradnická 
                                             Režie:   Antonín Procházka                                 www.harlekyn.cz 
 
KVĚTEN 
 
1  So 8.5. v 19:30      KONCERT FRANCOUZSKÝCH ŠANSONU - CHANTAL POULLAIN – 
2  Ne 9.5. v 17:00      zpěv  + Orchestr Divadla šansonu pod vedením Šárky Králové 
                                   a jako host vystoupí Jiří Vondrák. 
 
                                                                                                                                       Marie Chovanečková 
 
E-mail:          divadlo.karolinka@centrum.cz 
tel.:                +420 604  729 914 
www.vanadi.net                                                       ICQ:   243-218-039                                      SKYPE:   marie.chovaneckova 
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