
 

ŘÍJEN

Je malým komorním panoptikem lidských charakterů, typů a rozličných figurek. Jevištním orlojem fragmentů, 
směšně smutných epizodek, písniček a mluveného slova. Všechny postavy navzájem spojuje místo, kam 
přicházejí uložit a  osvěžit svoje unavená těla a bolavé duše. Navzdory tomu, že se některé postavy navzájem 
nikdy nepotkají, jsou v podstatě všichni  členy jedné hospodské rodiny. Výjimečnost inscenace spočívá v tom, 
že dlouhou škálu postav ztvárňují jen dva herci.
Hrají: K. Mikulčík, R. Novák, M. Trnavský, Scénář a režie: Dodo Gombár
www.frida.cz                                        170 minut

1 Pá  7. 10. v 19:30 h.
2 So  8. 10. v 19:30 h. HOSPODSKÁ

Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Millsová 
se svou  matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie či Stevie (používá totiž muž-
skou podobu svého jména), úspěšná manažerka, odejde od firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli 
uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na soukromý život, že si nestačila najít partnera, natož 
vdát se a mít děti, na které se už dlouho těší její čiperná matka Grace. 
Hrají: K. Brožová, D. Syslová, A. Procházka, M. Mejzlík/J.Meduna, R. Trsťan, Režie: Petr Hruška
www.ap-prosper.cz                 120 minut 

So 22. 10. v 19:30 h. DOHAZOVAČ

LISTOPAD

Strhující francouzská komedie. Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali pro uspořádání 
vzájemného zúčtování.   
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden, Režie: Adam Kraus 
www.studiodva.cz                     100 minut bez

Po 14. 11. v 19:30 h. O LÁSCE Phlilipoe Claudel  

PROSINEC

Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky. Úchvatný příběh 
o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském 
parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
Hrají: P. Nakládalová, V. Havelka, P. Halíček, J. Kretschmerová/A.Polívková, B. Klepl/O. Jirák, P. Bucháček, 
M. Babuský, M. Zbrožek, J. Šafr, R. Havelková/D. Barešová, Režie: Ondřej Havelka
www.divadlokalich.cz

Ne 4. 12. v 17:00 h. ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU  

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

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


