PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZŠ – II. STUPEŇ
SŠ A GYMNÁZIA

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

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vám představit přehled představení pro Vaše studenty
na školní rok 2022/ 2023. V brožuře naleznete čtyři představení bez
termínu:
Zkrocení zlé ženy

- ArtWay

Rusalka

- Docela velké divadlo

Koncert v barvách SeMaForu

- divadlo SeMaFor

S dronem kolem světa

- Lukáš Socha

Do předběžné objednávky prosím uveďte u Vámi vybraných
představení preferované pololetí a měsíc. Představení, o která bude
největší zájem, zařadíme do programu a následně Vás budeme
informovat o dojednaném termínu.
Objednávky zasílejte na e-mail: program@divadloklatovy.cz
Telefonický kontakt: 773 900 931
Webové stránky: www. divadlo.klatovynet.cz
sekce PRO ŠKOLY
Prosíme o zaslání předběžných objednávek do 16. září 2022.
Ceny za vstupné jsou uvedeny u jednotlivých představení.
Ceny za dopravu do divadla v Klatovech vybíráme dle uvedených
pásem. Dopravné i předběžnou objednávku naleznete na konci
brožury.

Těšíme se na spolupráci.

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
William Shakespeare
Klasická Shakespearova komedie o věčném střetu mezi ženou a mužem. Nikdy
nekončící konflikt partnerských vztahů, který jako konstanta zůstává po staletí
stále stejný.
V Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné dcery Blanku
a Kateřinu. Blanka má více nápadníků, ale o Kateřinu nikdo nestojí, než se ve
městě objeví veronský šlechtic Petruccio. Rozhodne, že si chce Kateřinu vzít za
ženu a učinit z ní pokornou choť, ač se to ostatním jeví jako neuskutečnitelné.
Jelikož už je starší dcera Kateřina provdaná, může si Blanka vybrat ženicha, a
tak se provdá za Lucenzia. Petruccio dělá Kateřině ze života peklo, aby si
uvědomila, že překračuje konvence… vsadí celý jejich majetek na to, aby
ostatním dokázal, že se mu to povedlo…
ArtWay

Délka představení: 90 minut
Vstupné: 80,- Kč

RUSALKA
Antonín Dvořák, Jaroslav Kvapil
Autorské převyprávění jednoho z nejkrásnějších příběhů o lásce a zradě.
Docela velké divadlo uvádí pohádkový příběh vodní víly Rusalky, která opouští
bezpečí svého jezerního domova a pro lásku k princi se stává člověkem.
V den jejich svatby se do cesty připlete cizí kněžna a princ Rusalku zradí kvůli
chvilkovému okouzlení. Zrazená Rusalka se však nemůže vrátit zpět...
První seznámení s operou nenáročnou a humornou formou pro všechny věkové
kategorie. S láskou, ale bez slitování.

Docela velké divadlo

Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80,- Kč

KONCERT V BARVÁCH
SEMAFORU
Zpěváci a herci Petr Macháček a Eliška Hurábová přichází s největšími hity
divadla SeMaFor, z pera Suchého a Šlitra. Tato mladá generace divadla
SeMaFor vystupuje s požehnáním Jiřího Suchého a Jitky Molavcové!
Posluchači se mohou těšit na hity jako Tereza, Kolena, Tak abyste to věděla,
Nevyplacený blues, V opeře, Pramínek vlasů a mnoho dalších z muzikálů Dobře
placená procházka, Kdyby tisíc klarinetů a Zločin v šantánu. Doprovodná
kapela: Swing trio - Jakub Přibyl (klavír), Rudolf Musil (saxofon) a Jan
Greifoner (kontrabas).

Délka představení: 90 minut
Vstupné: 80,- Kč

S DRONEM KOLEM
SVĚTA
Lukáš Socha
S dronem jsem se poprvé seznámil před sedmi lety. Postupem času jsem se
svým DJI Mavic Pro pracoval ve více než 40ti zemích světa.
350 LETECKÝCH HODIN - 40 ZEMÍ - 3 KONTINENTY
Má přednáška Vás zavede do odlehlých a neprozkoumaných částí světa.
Společně navštívíme například Himaláj, jihovýchodní Asii, Japonsko, indický
subkontinent, ale i země blízkého východu.

Délka přednášky: 90 minut (prostor pro dotazy)
Vstupné: 80,-Kč

Ceny za dopravu do divadla v Klatovech vybíráme dle
uvedených pásem:
I. pásmo (do 10 km) = 25,-- Kč se týká těchto obcí:
Bezděkov, Bolešiny, Kal, Mochtín, Předslav, Vrhaveč
II. pásmo (10 – 15 km) = 30,-- Kč se týká těchto obcí:
Běšiny, Dlažov, Dolany, Janovice nad Úhlavou, Měčín, Plánice,
Švihov
III. pásmo (15 – 20 km) = 35,-- Kč se týká těchto obcí:
Čachrov, Chudenice, Kolinec, Nýrsko, Strážov
IV. pásmo (20 – 25 km) = 40,-- Kč se týká těchto obcí:
Dešenice, Hlavňovice, Chudenín, Koloveč, Nalžovské Hory, Neurazy,
Velhartice, Žinkovy
Obce nad 25 km od Klatov:
Dle domluvy vzhledem ke kilometrům

Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, 339 01 Klatovy

Předběžná objednávka

Název a adresa školy:
Název představení:
Preferovaný datum a čas představení:
Počet žáků:
Počet tříd:
Dozor (počet):
Zároveň žádáme o zajištění autobusové dopravy
Místo a čas přistavení autobusu:
Přání a připomínky:
Datum:
Za správnost uvedených údajů odpovídá:
STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
Divadelní 148, 339 01 Klatovy, tel.: 773 900 931
www.divadlo.klatovynet.cz, e-mail: program@divadloklatovy.cz

