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Neděle od 19:30
předplatné skupiny H
Horažďovice KD

Pondělí od 19:30
divadlo Klatovy

Pondělí od 19:30
předplatné skupiny S
KD Sokolovna Sušice
Sobota od 19:30
předplatné skupiny B
divadlo Klatovy

Středa od 19:30
divadlo Klatovy

Pátek od 19:30
předplatné skupiny C
divadlo Klatovy

Pondělí od 19:30
předplatné skupiny P
divadelní klub

Neděle od 15:00
předplatné skupiny D
divadlo Klatovy

MILENA MÁ PROBLÉM
Šárka Vaculíková
Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři životní zkušenosti a jedna nevěsta v den svatby.
Hravé, dravé ale i vážné a především vtipné představení. Všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi
i bez nich, všem mužům (těm co doma uklízí i těm, co neuklízí)… Všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad
pravdivostí života.
Jak řekl totiž Oscar Wilde: „Život je příliš důležitý na to, abychom ho brali vážně…“
Scénář, režie, hraje: Šárka Vaculíková

POSTEL HOSPODA KOSTEL – ZBIGNIEW CZENDLIK
Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna, se představuje v pořadu Postel hospoda
kostel.
Obsahem talk show je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného… podané humorem jemu
vlastním. V průběhu 90-ti minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád
s diváky otevřeně podělí.
Součástí pořadu je autogramiáda stejnojmenné knihy.

SMLUVNÍ VZTAHY
Mike Bartlett
Brilantní text anglického autora plný černého humoru. Jsou války, které se vedou na bitevních polích.
A jsou války, které se vedou za kancelářským stolem, u kávy a s věčným úsměvem na tváři. Po obou
zůstávají mrtví a ranění. Do podobné situace jako Emma se může jednou v zaměstnání dostat každý
a je jen na něm, jak se k problému postaví...
Režie: Lída Engelová
Divadlo Viola
Hrají: Dana Černá, Jana Stryková

V HUDBĚ DOMOV MŮJ – 100 let republiky
Varhanní koncert se zpěvy
Miriam Čížková – soprán
Prof. Jitka Chaloupková – varhany

TITANIC
John Fiske
Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce
nabízí s velkým nadhledem, ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější
lodi světa.
Režie: Jakub Nvota
Divadlo Kalich
Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka

PÍSNĚ VŠEHO DRUHU – JAN BURIAN
Další z oblíbených antidepresivních večírků. Přijďte si užít již tradiční setkání s Janem Burianem,
jeho fejetony z každodenních událostí a sólové písně za doprovodu klavíru. Uslyšíte skladby zcela
nové i ty nejstarší.
Účinkuje: Jan Burian

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit
sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem
a setkají se s Ledovou panenkou.
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je zkrátka plná dobrodružství.
Režie: Petr Mikeska
Divadlo ANFAS
Hrají: Veronika Bajerová, Martina Venigerová, Petr Mikeska/Václav Šanda

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK

Divadelní 148
on-line: www.divadlo.klatovynet.cz
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
mobil: 775 440 777
telefon: 376 320 043

PO
13.30 – 16.30
ÚT 9.30 – 12.30 a 13.30 – 16.30
ST 9.30 – 12.30 a 13.30 – 16.30
ČT 9.30 – 12.30 a 13.30 – 16.30
PÁ
9.30 – 13.30
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