Tylovo divadlo
Rakovník

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2018

ZÁBAVNÁ ŘADA 3

Vážení přátelé,
říká se: „do třetice všeho dobrého“, a tak si vám
dovolujeme nabídnout čtyři inscenace, které jsme vybrali
a zařadili od ledna do dubna 2018.
Přejeme příjemnou zábavu 

LEDEN 2018

STŘEDA

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála

17.

19.00 hodin

SVĚTÁCI
Hudební komedie
Režie

Lumír OLŠOVSKÝ

Osoby a
Gustav
Tonda
Honza
Božka
Zuzana

obsazení
Viktor LIMR/Lumír OLŠOVSKÝ/Filip TOMSA
Dalibor GONDÍK/Zbyšek PANTŮČEK
Aleš HÁMA/Martin ZOUNAR
Vlasta ŽEHROVÁ/Olga ŽELENSKÁ
Monika ABSOLONOVÁ/Ivana ANDRLOVÁ
/Jana ZENÁHLÍKOVÁ
Marcela Mahulena BOČANOVÁ/Adéla GONDÍKOVÁ
Trčková Miriam KANTORKOVÁ/Vlasta PETERKOVÁ
Profesor Josef OPLT/Jan PŘEUČIL

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě
plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru
Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování.
Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně
„dobře vyškolených“ lehkých dam?
Délka představení 180 minut včetně přestávky
Divadelní společnost Háta Praha

Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

ÚNOR 2018

NEDĚLE 4.
19.00 hodin

Milan Uhde, Miloš Štědroň

BALADA PRO BANDITU
Muzikálový příběh o veliké lásce a zradě
režie
dramaturgie

Milan SCHEJBAL
Kateřina FIXOVÁ,
Pavlína SCHEJBALOVÁ
hudba
Matěj VODA
scéna a kostýmy
Agnieszka PÁTÁ-OLDAK
pohybová spolupráce Martin PACEK
Osoby a obsazení
Nikola
Pavel BATĚK
Derbak
Jiří VOJTA
Velitel četníků Lukáš KRÁL
Mageri
Martin DUSBABA
Oreb Danko
Vladimír SENIČ
Uhrin
Lukáš TYPLT
Starý Drač
Jaroslav SOMEŠ
Andrej Drač
Šimon KNÁPEK
Kapela
klávesy
saxofon
kytary a bicí
basová kytara
bicí
housle

Bouda
Kubeš
Totín
Jura
Eržika
Morana
Derbaková

Robert TYLEČEK
Petr FLORIÁN
Petr BELEŠ
Filip MÜLLER
Anna FIXOVÁ
Kateřina FIXOVÁ
Ivana KRMÍČKOVÁ

Matěj VODA nebo Stanislav POSLUŠNÝ
Lenka VAHALOVÁ
Petr BELEŠ
Šimon KNÁPEK a Lukáš TYPLT
Jiří VOJTA a Petr BELEŠ
Milan JAKEŠ

Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta, se dočkal jevištní
muzikálové verze v 70. letech minulého století v brněnském Divadle na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text napsal minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde
(jako autor byl oficiálně uveden režisér první inscenace Zdeněk Pospíšil). V roce 1978 byl
podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film (v režii Vladimíra Síse). Od té doby
stačili Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu získat
nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět – alespoň v paměti a srdcích svých diváků
a posluchačů. I v příbramském divadle se ke zbojníku Nikolovi vrací s láskou a se vší
úctou a pokorou k síle příběhu o veliké lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás
stále znovu těší a dojímají. Věříme, že stejně jako vás. V inscenaci nechybí živá kapela.
Délka představení 110 minut s přestávkou
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

BŘEZEN 2018

STŘEDA 21.
19.00 hodin

Jakub Nvota

ROŠÁDA
Manželská komedie
Scénář a režie
Hudba
Kostýmy
Scéna

Jakub NVOTA
Kamil MIKULCIK
Lenka POLÁŠKOVÁ
Diana STRAUSZOVÁ

Hrají
Martin TRNAVSKÝ, Bára MUNZAROVÁ, Radim NOVÁK, Marika PROCHÁZKOVÁ
Laura žije se svým manželem Viktorem ve š�astném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se
o všechno postará…, ale poslední dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím
dál víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub
hned. Viktorovo podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví
kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade
byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře,
které Viktor koupil v městské ZOO. Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí,
ale dokonce přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura vymyslí
na první pohled šílený záchranný plán. To už se jim, ale do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur a jeho tři sestry, ve snaze pomoct. Laura si však není
přesně jistá, komu. Musí vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.
Délka představení 125 minut včetně přestávky
Divadelní spolek FRÍDA Brno
Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

DUBEN 2018

PONDĚLÍ 16.
19.00 hodin

Jean Robert-Charrier

PRO TEBE COKOLIV
Francouzská komedie
Překlad
Režie
Kostýmy
Scéna
Hudba

Anežka SVOBODOVÁ
Petr KRACIK
Samiha MALEH
Martin ČERNÝ
Milan SVOBODA

Osoby a obsazení
Jacqueline Du Vivier
Gerard Du Vivier
Christiane Du Vivier
Pierre-Alexandre Du Vivier
Paul Fischer
Maire Fischer
Romain Fischer

Jana PAULOVÁ
Pavel ZEDNÍČEK
Simona LEWANDOWSKA
Ladislav HAMPL
David SUCHAŘÍPA
Pavla VOJÁČKOVÁ–RYCHLÁ
Kristián KAŠPAR

Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce
stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni
byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení
z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globalizační nadšenci“,
i když nemáte ponětí, co to je. A kdyby to bylo málo, z matky – zkorumpované právničky
– udělejte obhájkyni lidských a zvířecích práv, otce – operního pěvce – vydávejte za sirotka
v důchodu a bratra za afrického bojovníka za svobodu. Završte to adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího králíka a to by bylo, abyste
nebyli přesvědčiví…!
Délka představení 145 minut
včetně přestávky
Divadlo KALICH Praha
Cena jednotlivé vstupenky 650 Kč

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
– ceny abonentních vstupenek: sedadlo v přízemí a 1. až 3. řada balkon 2.000 Kč
			
přístavek v přízemí 2.000 Kč
4. a 5. řada balkon 1.800 Kč
– zarezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zaplatit nejpozději
do čtvrtka 30. listopadu 2017 v pokladně Kulturního centra v Rakovníku
(tel. 313 512 997 – dámy Pilíková Hana, Geigerová Eva)
– termíny Vám budou připomenuty formou propagačních skříněk KC, fermanu v Tylově
divadle, na webových stránkách a Facebooku Kulturního centra Rakovník (www.kulturnicentrum.cz). Pokud nám sdělíte váš e-mail, budete upozorněni také prostřednictvím
vašeho mobilu nebo počítače.
– začátky všech představení v 19.00 hodin!!!

Děkujeme, že svá místa v hledišti zaujímáte včas a nerušíte ostatní
diváky svým pozdním příchodem.
Výhody předplatného:
– zbavuje vás starostí s obstaráváním vstupenek
– zaručuje vám stálé místo v hledišti
– abonentní vstupenka je přenosná, můžete ji zapůjčit jiné osobě
– je vhodným dárkem pro vaše blízké
Případné dotazy, přání a připomínky vyřizuje Alena Mutinská: tel. 313 512 733
nebo 775 667 552, e-mail: dramaturgie@kulturnicentrum.cz
Pokladna Kulturního centra Rakovník je otevřena:
Pondělí zavřeno
Úterý
10.00 – 13.00
13.30 – 17.00 hod.
Středa
10.00 – 13.00
14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00
13.30 – 17.00 hod.
Pátek		
12.30 – 18.00 hod.
Telefon 313 512 997

