
ŘÍJEN

So  14. 9. v 19:30 h.

Út 22. 10. v 19:30 h.

Komediální hit současné Paříže z pera populární francouzské herečky, scénáristky a režisérky Isabelly Mergaultové. 
„Sbohem, zůstávám! provází pověst hry po níž šílí celá Paříž. Sbohem, zůstávám, pohrává si Iva  Janžurová v jarní 
komedii. V Divadle Kalich vládne kouzlu francouzského  dvojsmyslu… Hra zdejší tvůrce poučí, že i většinová zábava 
může účinkovat bez doslovných buranských vulgarismů – dokonce líp.“
Hrají: I. Janžurová, J. Paulová, P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka  Režie: Antonín Procházka
www.divadlokalich.cz                 délka představení: 140 minut

Začátek listopadu

Jean-Luc Lemoine      LÁSKA A PÁREČKY 

St 27. 11. v 19:30 h.

Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy 
jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva
a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází
v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými 
shoppingujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří 
se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou tu opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před 
faktem, že svůj boj o důstojné místo ve společnosti už prohráli?
Hrají: B. Klepl, K. Hádek/V. Jílek,  M. Slaný/P. Bláha, F.Blažek/R.Štabrňák Režie: Jan Jirků 
www.studiodva.cz               délka představení: 130 minut

Kristof Magnusson       KUTLOCH
ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 

termín bude upřesněn 

LISTOPAD

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 komic-
kým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti. Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, 
velmi... komické!
Hrají: J.Revai, S. Postlerová/K.Janečková, K.Zima, J. Škvrna, E. Čekan/M.Kubačák Režie: Jakub Nvota
www.sophia-art.cz             délka představení: 120 minut

Na rodinném večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě právě neplanou horoucí láskou. Oslavu dokonale 
okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u mužů paniku a podezření u jejich manže-
lek. Čí je to milenka?
Hrají: S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra/J. Čenský, E. Janoušková, S. Postlerová/E. Režnarová, J. Boušková/L. Skopalo-
vá, L. Zahradnick /J. Pidrmanová/M. Pachlová Režie: Jan Novák
www.harlekyn.cz                        délka představení: 140 minut

Eric Assous     PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME  

Minutáž představení je uváděna včetně přestávky. 

 

ZÁŘÍ
Isabelle Mergaultová     SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!

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



Vážení a milí diváci, 

     obracím se na Vás s velkou prosbou o pomoc. Prasklo nám v divadle 
topení, musí se vyměnit celý topný systém (místo původního parního). Je to 
veliká investice, kterou sami nezvládneme. Proto bych Vás chtěla velmi popro-
sit, kdybyste měli možnost a hlavně chtěli podpořit příspěvkem vyhlášenou 
Sbírku, povolenou KÚ Zlínského kraje,čj. KUZL 36853/2013 na obnovu topení, 
budeme moc rádi. Příspěvek lze zasílat do 31.12.2013. Vážíme si jakékoliv 
pomoci. O výsledku Vás budeme informovat. Mnohokrát děkujeme.

Číslo účtu:  3216216349/0800,  Česká spořitelna. a.s.

So  7. 12. v 19:30 h.

Michal Sedláček, Jan Maceček (rodák z Nového Hrozenkova), Karel Chudý, Ondřej Martinovský jsou členové 
kvarteta, které nám svým vystoupením zajisté zpříjemní chvíle adventního období skladbami A. Dvořáka, W. A. Mozarta, 
B. Martinů aj.

www.sedlackovo-kvarteto.webnode.cz

Minutáž představení je uváděna včetně přestávky. 

 

PROSINEC
 KONCERT

SEDLÁČKOVA KVARTETA

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


