Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, Klatovy 339 01

Stálá divadelní scéna Klatovy a pandemie
Vstupenky a nové termíny představení
Připravili jsme pro Vás základní informace o tom, jak naložit se vstupenkami za představení,
která kvůli pandemii nebylo možné odehrát.
Víme, že jste se na představení, koncerty a besedy moc těšili. Snažili jsme se proto všechny
akce přesunout na dobu, kdy bude možné opět navštěvovat divadla.
Na všechny akce, které se podařilo přeložit do konce roku 2020 zůstávají vstupenky
v platnosti.
Akce, které se posunuly do roku 2021 jsou zrušené. Abyste o ně i tak nepřišli, zařadili jsme je
do dramaturgie následujícího roku (samozřejmě s výjimkou koncertu francouzské
klavíristky). Vzhledem k tomu, že se jedná o představení a koncerty v rámci abonomá
2019/2020, musíme je nejprve zrušit a poté znovu zařadit. Nebyli bychom schopni zajistit
Vaše místa, protože v následujících sezonách bude jistě rozmístění abonentů odlišné.

Aktuální stav představení a koncertů do června 2020
Zrušené pořady – vracíme vstupné všem
TITUL
Indiáni ze šuplíku

den
čas
sk. předpl. nový termín
15.03.2020 15:00
D
19.9.2021

Turecká kavárna

17.03.2020

19:30

C

04/2021

Vzpoura nevěst

21.03.2020

19:30

B

04/2021

Večerní Déčko aneb písně M. Rottrové 22.03.2020

17:00

Večerní Déčko aneb písně M. Rottrové 22.03.2020

19:30

Vive Vienne - Anne Queffélec

23.03.2020

19:30

Muzikanti, co děláte...

31.03.2020

19:30

Večer filmových melodií

02.04.2020

19:30

1

03/2021
P

03/2021
nekoná se

K

03/2021
01/2021

Co takhle svatba, princi?

05.04.2020

15:00

D

podzim 2021

Když kočky nejsou doma

15.04.2020

19:30

B

3.2.2021

Když kočky nejsou doma

17.04.2020

19:30

S

2.2.2021

Šansonový recitál Zlatky Bartoškové

17.04.2020

19:30

P

podzim 2021

Hudba téměř přítomná

29.04.2020

19:30

K

04/2021

Splašené nůžky

30.04.2020

19:30

C

15.2.2021

Gin Game

6.05.2020

19:30

C

06/2021

Scény z manželského života

09.06.2020

19:30

B

podzim 2021

Sex noci svatojánské

17.06.2020

19:30

C

14.1.2021

Přeložené pořady – vracíme vstupné pouze tomu, komu nevyhovuje nový termín
TITUL
Cestovatelská show ZIKMUND 100

den
čas
sk. předpl.
11.03.2020 19:30

nový termín
2.10.2020

Mr. Muzikál - R. Schwab a L. Machálková

12.03.2020

19:30

22.9.2020

Tenor na roztrhání

13.03.2020

19:30

6.11.2020

Lakomec

18.03.2020

19:30

20.9.2020

Cesta jako žádná ze sta

03.04.2020

19:30

23.10.2020

K. Střihavka a The Leaders Acoustic Band

23.04.2020

19:30

20.10.2020

Dva nahatý chlapi

06.05.2020

19:30

9.10.2020

Úsměvy Jaromíra Hanzlíka

12.05.2020

19:30

26.11.2020

Šťastný vyvolený

15.05.2020

19:30

Ani za milion!

18.05.2020

19:30

6.9.2020

Štístko a Poupěnka

12.06.2020

10:00

8.11.2020
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B

5.9.2020

Kompenzace vstupného probíhá podle toho, jak byly vstupenky zakoupeny:
•

E-vstupenky (platba kartou, převodem)
Za zrušené pořady vrátíme vstupné všem automaticky zpět na účet, ze kterého byla
vstupenka zaplacena.
Za přeložené pořady vrátíme vstupné tomu, komu nevyhovuje nový termín a zažádá o
vrácení vstupného e-mailem na: ekonom@divadloklatovy.cz. V žádosti uveďte název
představení a kód vstupenky (11místné číslo). Vstupné vrátíme zpět na účet, ze
kterého byla vstupenka zaplacena.

•

Vstupenky zakoupené v kamenném předprodeji
Vrácení vstupného bude probíhat v pokladně divadla - hlavní vchod do divadla z ulice
kpt. Jaroše, proti zakoupené vstupence.
U zrušených představení budeme vstupné vracet do 30. 6. 2020. U přeložených
představení až do nového termínu daného představení.

Pokladna bude otevřena od 18. 5. 2020
Otevírací doba: pondělí a středa 11.00 - 16.30 hodin
Pro Vaše bezpečí bude vchod a východ oddělený. Prosíme o dodržování rozestupů
2 m. K dispozici budete mít dezinfekci na ruce a bude probíhat pravidelná dezinfekce
prostor.
Předprodej vstupenek v Denisově ulici je pro veřejnost uzavřený z důvodu malého
prostoru a nemožnosti dostatečně zajistit Vaši ochranu.
•

Dárkové poukazy
Dárkové poukazy platné do 30. 6. 2020 mají automaticky prodlouženou platnost
do 31. 12. 2020.

•

Abonomá
Za neodehraná představení sezóny 2019/2020 Vám vrátíme poměrnou část zaplacené
částky. Jednotlivé skupiny předplatného budeme vracet postupně.
Předplatné uhrazené převodem z účtu bude vráceno automaticky zpět na účet, ze
kterého byla platba provedena.
Předplatné uhrazené v hotovosti bude vráceno v pokladně proti odevzdané abonentce.

Než se vydáte pro vrácení vstupného, moc Vás prosíme, zvažte, zda by nebylo hezké udělat
radost někomu, kdo třeba právě Vám v těžké době pandemie pomohl nebo kdo by si od Vás
zasloužil malý dárek. Třeba těm, kteří pracují ze všech sil, abychom byli v bezpečí. Prosíme,
3

pokud by Vám nový termín nevyhovoval, věnujte vstupenky svému lékaři, zdravotní sestře,
lékárníkovi, švadleně, co po večerech šila roušky, kurýrovi nebo třeba někomu blízkému, po
kom se Vám během karantény stýská. Vstupenky na kulturu v lepších časech je jistě potěší a
nám tím moc pomůžete.

Kontakty:
Pokladna:
Hana Havránková – tel. 775 440 777, e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
E – vstupenky, platby kartou a převodem z účtu:
Jaroslava Prchalová – tel. 773 900 472, e-mail: ekonom@divadloklatovy.cz
Abonenti:
Miroslava Matějková – tel. 720 531 095, e-mail: propagace@divadloklatovy.cz
Milena Petrová – tel. 773 900 931, e-mail: program@divadloklatovy.cz
Vstupenky zatím neprodáváme. Čekáme na vyjasnění podmínek bezpečnostních opatření.
Předprodej vstupenek na představení nové sezóny 2020/2021 bude zahájen 17. 8. 2020.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.

www.divadlo.klatovynet.cz
www.facebook.com/divadloklatovy
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