
KVĚTEN

Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen 
za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož 
se dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do 
Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život.
Hrají: M. Trnavský  Režie: J. Nvota   www.frida.cz           délka představení: 90 minut bez přestávky

BŘEZEN

Út  26. 2. v 19:30 h.

Po 18. 3. v 19:30 h.

Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská komedie - to je základ. Ovšem její nezapomenutelný divácký zážitek silně 
ovlivní vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Ano to jsou Láska a párečky. Hra Francie roku 2004, ve které se 
komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti.
Hrají: J. Revai, S. Postlerová/K. Janečková, K. Zima, J. Škvrna, E. Čekan//M. Kubačák  Režie: J. Janeček                                                               
www.sophia-art.cz              délka představení: 120 minut

Čt 18. 4. v 19:30 h.

Ne 12. 5. v 17:00 h. Tomasz Jáchymek  KOLEGA MELA GIBSONA

Ray a Michael Coony TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

So 27. 4. v 19:30 h.
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel v ložnici svou 
přítelkyni.  Ještě, že je tu služka Anna.
Hrají: S. Rašilov, V. Hybnerová,  M. Hudečková, L. Rybová, D. Prachař  Režie: Z. Tyc
www.ap-prosper.cz               délka představení: 150 minut

Marc Camoletti  MILÁČEK ANNA 

DUBEN

Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očeká- 
vají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými "geniálními nápady".
Hrají: M. Zounar, P. Nečas/Z. Pantůček, F. Tomsa, A. Gondíková, J. Borgisová/H. Kusnjerová, P. Pospíchal/M. Vašinka,
P. Gelnar/L. Pečenka, I. Andělová/V. Žehrová/O. Želenská, L. Svobodová/J. Zenáhlíková Režie:  L. Olšovský
www.divadlohata.cz            délka představení: 150  minut

V novém pojetí originálního černého divadla Františka Kratochvíla prožijete s hlavním hrdinou jeden obyčejný den
a jeden možná obyčejný život. Černé divadlo Metro je jedno z nejstarších černých divadel a se svými představeními 
procestovalo snad celý svět. Na rozdíl od jiných černých divadel používá navíc ojedinělou a celosvětově patentovanou 
techniku černého divadla, a to oživlou kresbu.
www.divadlometro.cz                délka představení: 80 minut bez přestávky

ŽIVOT JE FAJN 

 
ÚNOR

Jean-Luc Lemoine  LÁSKA A PÁREČKY

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

 Vázení a milí diváci,  
tešíme se na setkání s Vámi u nás v divadle. Za sebe a celé divadlo zdraví
      Marie Chovanecková


