Divadelní předplatné podzim 2020 - Komorní skupina
Divadlo A. Dvořáka Příbram: Maryša
Městské divadlo

Alois a Vilém Mrštíkové
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová a herci Divadla A. Dvořáka Příbram
Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Tragický
příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost,
pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav
má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů
popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu
vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo
cesta do pekel?
Délka představení: 115 minut

Agentura Harlekýn: Drahá legrace
Městské divadlo

Francis Veber
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda/Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Martin Zahálka, Jan
Čenský/Jan Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Županič/Miloslav
Mejzlík
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby
se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem
„každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho
strhne série neuvěřitelných situací. Veberova brilantní komedie je volným pokračováním jeho
slavného Blbce k večeři.
Délka představení: 120 minut

Losers cirque company: The Loser(s)
Městské divadlo

Jarek Cemerek
Režie: Jarek Cemerek
Hrají: Soubor Losers cirque company
Novocirkusové představení THE LOSER(S) chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním
zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého,
tak partnerského života. Chce si klást otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem,
láskou a partnerem.
Vedle výher přináší život také prohry. Člověk se stává „lůzrem” a to třeba i na poli lásky.
Délka představení: 85 minut

Tři neodehraná jarní představení vaší skupiny jsou přesunuta na
podzim. Zakoupené abonentní vstupenky zůstávají v platnosti.
Termíny představení můžete sledovat také na www.dkzdar.cz

