Divadelní předplatné podzim 2020 - Žlutá skupina
Divadlo Metro: Čarodějky v kuchyni
Městské divadlo
24. 9. 2020

Představení Čarodějky v kuchyni je přednostně rezervováno pro Žlutou skupinu
včetně místenek. Lze dokoupit samostatně na pokladně Domu kultury od 10.8. do
19.8. Nevyzvednuté vstupenky budou následně uvolněny do volného prodeje.
Cena pro Žlutou skupinu: 360Kč přízemí/ 320Kč balkón
Caroline Smith
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková/Sandra Pogodová, Vincent Navrátil/Ladislav
Ondřej, Milan Duchek
Kuchařky Dolly Biddle a Isabel Lomax mají každá svou televizní kuchařskou show. Každá se
orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáší. Nejenom kvůli
konkurenci, ale kvůli dávné rivalitě v mládí. Tuto nelásku jsou schopny prezentovat i v přímém
televizním vysílání. A právě těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show
s názvem Čarodějky v kuchyni.
Délka představení: 140 minut (včetně přestávky)

Divadlo Palace: Pension pro svobodné pány
Městské divadlo
28. 10. 2020
Sean O’Casey/Jiří Krejčík
Režie: Jaromír Dulava
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna Fialová/Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký,
Kateřina Pindejová, Václav Liška / Zdeněk Velen, Petr Miklovič, a další herci Divadla Palace
Komedie, odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž
poruší upjaté předpisy domovního řádu. V pojetí Divadla Palace se jedná o poctu klasické
komedii, přioděnou do elegantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20.
století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově
něžnou vůni.
Délka představení: 100 minut (bez přestávky)

Divadlo Kalich: Lakomec
Městské divadlo
29. 11. 2020
J. B. P. Molière
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Jana Švandová, Sarah
Haváčová, Roman Štabrňák / Lukáš Král, Mojmír Maděrič a další
S každým poctivým uvedením této hry vzniká nový osobitý Lakomec, rozšiřující řady těch předchozích.
Mnoho skvělých herců se zhostilo této role a na další ještě čeká. V naší inscenaci to je právě Pavel
Zedníček, jehož komediální mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská
energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ.

Délka představení: 150 minut (včetně přestávky)

Zakoupené abonentní vstupenky zůstávají na tato představení v platnosti.
Termíny představení můžete sledovat také na www.dkzdar.cz

