Zelená skupina divadelní předplatné září – prosinec 2017
Studio dva Praha: Sex pro pokročilé
Středa 13. 9. 2017 v 19:00 – Městské divadlo
Režie: Darina Abrahámová
Hrají: Jana Krausová a Karel Roden
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka
„Sex pro pokročilé“? Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy.
Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy
více než erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc
Těšínské divadlo: František z Assisi
Čtvrtek 26. 10. 2017 v 19.00 hodin – Dům kultury
Režie: Jaroslav Moravčík
Hrají: tančí a zpívají: členové Těšínského divadla
Řekne-li se světec, mnoho lidí si představí bytost takřka nadpřirozenou. Pravdou je, že počátky života
některých svatých byly bytostně pozemské. Patří k nim i František z Assisi. Možná proto inspiroval
jeho osud Martina Kákoše, který si přizval skladatele Gabo Dušíka a textaře Martina Sarvaše a
společně vytvořili muzikál, který nese jméno známého světce. Vytvořili dílo, které často s humorem,
ale především s úctou sleduje důležité okamžiky života Františka z Assisi.
Divadlo Marianny Arzumanaové: Buenos Aires, vystupte!!!
Pondělí 20. 11. 2017 v 19:00 – Městské divadlo
Režie: Marianna Arzumanaová
Hrají, tančí: členové herecké skupiny Buenos Aires tango
Divadelní zpracování životních příběhů lidí, kteří v letech 1900 - 1946 emigrovali do Argentiny.
Inscenace je vytvořena v originálním stylu, ve kterém zaujmou rychlé až klipové změny scén, zemí,
letopočtů, nálad, kostýmů a hudebních žánrů. Průběh celého představení je v tempu, při kterém se
současný člověk nemá čas nudit, je vtažen do děje, působí na něj silné živé emoce a je zvědav, co
přijde za okamžik. Jakoby divák listoval albem a s každou fotografií prožil znovu ten jedinečný
okamžik.
JT Promotion: CELEBRITY s.r.o.
Neděle 3. prosince 2017 v 19:00 hodin – Městské divadlo
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Zuzana Vejvodová, Lukáš Pavlásek / Martin Písařík, Adéla Gondíková / Kateřina Macháčková,
Vladimír Kratina / Oldřich Vízner, Vladimír Kratina / Oldřich Vízner, Pavel Kikinčuk / Antonín
Procházka, Kamila Kikinčuková / Týna Průchová, Štěpánka Křesťanová / Daniela Šinkorová, Zdeněk
Rohlíček
Divadelní komedie o natáčení nekonečného seriálu, kde úspěch určuje reklama a procento
sledovanosti. Příběh z prostředí jednoho televizního studia s velkým humorem vypovídá o světě, ve
kterém je zločinec zákonem chráněn často lépe, než jeho oběť, o praktikách televizní zábavy, která v
zájmu sledovanosti nabídne divákovi cokoli. Jednoduše komedie o době, kterou dobře známe, nad níž
sice můžeme i plakat, ale lepší je se jí zasmát.
Cena předplatného:

Přízemí: 1240,- Balkon: 1080,-

Prodej předplatného:

Stávající abonenti
Noví zájemci o celé DP
Prodej jednotlivých titulů

14. 8. - 30. 8. 2017
4. 9. - 6. 9. 2017
od 11. 9. 2017

DŮLEŽITÉ: Ponechte si své abonentní kartičky. Vyhnete se tak komplikacím při zakoupení
nového předplatné.
Změna titulu vyhrazena

