Tylovo divadlo Rakovník

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2019

ZÁBAVNÁ ŘADA 4

Vážení přátelé,
na základě potvrzení vaší rezervace, vám posíláme nabídku
Zábavné řady 2019 – 4.
Uvidíte představení, která vás nebudou nudit – skvělé herecké
výkony, známe tváře, vtipné situace.
To vše je, vážení abonenti, deviza, která nenechá vaši bránici v klidu.
Máme OPRAVDOVOU RADOST z vašeho velkého zájmu – DĚKUJEME.

LEDEN 2019

ČTVRTEK

19.00 hodin

Edward Taylor

VZTAHY NA ÚROVNI
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky,
která nevynechává ani milostný život mužů sedících
na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Režie
Překlad

Antonín PROCHÁZKA
Helena FAHRNEROVÁ

Osoby a obsazení
Sir Clive Parteridge
Lady Gillian Parteridge
Simon Prout
Ernest Kibble
Astrid
Louise Muller
Jacques Berri

Lukáš VACULÍK
Ivana ANDRLOVÁ
/Olga ŽELENSKÁ
/Vlasta ŽEHROVÁ
Viktor LIMR
Martin SOBOTKA
/Martin ZOUNAR
Monika ABSOLONOVÁ
/Kateřina HRACHOVCOVÁ
Mahulena BOČANOVÁ
/Adéla GONDÍKOVÁ/
Vlasta ŽEHROVÁ
Pavel NEČAS
/Zbyšek PANTŮČEK

Do apartmá, kde Sir Parteridge očekává významného hosta, který má rozhodnout o vyvrcholení jeho
kariéry, se začnou proti jeho očekávání trousit ženy.
Milenka, potom manželka a nakonec úplně neznámá dáma. Zkrátka nic dobrého nevěstící kombinace, ze které vyplývá řetězec záměn, situací a gagů
k dobré komedii patřících.
Délka představení 135 minut včetně přestávky
Divadelní společnost Háta Praha


17.

Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

ÚNOR 2019
Robert Thomas

STŘEDA 20.
19.00 hodin

MANDARINKOVÝ
POKOJ
Komedie
režie �ubomír VAJDIČKA
Hrají
Maroš KRAMÁR, Zuzana TLUČKOVÁ,
Pavol TOPO�SKÝ, Bibiana ONDREJKOVÁ
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí divákům zajímavé
příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy
přímo detektivním závěrem. Čtyři
herci se v nich převtělují do více postav a osudů. Všechny se odehrávají
v malém pařížském hotelu, v záhadném pokoji, který má také svůj příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor
režii i hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším slova smyslu. Herecky
náročné dílko je podáváno divákům
s lehkostí a humorem.

Délka představení 135 minut
včetně přestávky
Agentura GEDUR
Production spol. s r.o. Bratislava
Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

BŘEZEN 2019

PONDĚLÍ 4.
19.00 hodin

Willy Russell

SHIRLEY VALENTINE
One woman show
Překlad
Režie
Kostýmy

Pavel DOMINIK
Zdeněk KALOČ
Michaela ČERVENKOVÁ

Osoby a obsazení
Shirley Valentine
Simona STAŠOVÁ
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná,
čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného
občana, už dávno není. Přesto, že se musí starat
hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu
běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky,
kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní
neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam
začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené.
Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl celý svět, je určena nejen všem
ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří
mají rádi dobrou zábavu. Navíc je to skvěle napsané monodrama, v němž herečka
ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené
pro hvězdu Městských divadel Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na takovouto příležitost. Sama se vyjádřila,
že tahle hra je právě o tom, co
touží říct te� v tuto chvíli.

Délka představení 145 minut
včetně přestávky
Filmová a divadelní Agentura
Praha – Jan Balzar
a Kateřina Schauerová.
Cena jednotlivé vstupenky 550 Kč

DUBEN 2019

PONDĚLÍ 8.
19.00 hodin

Laurent Ruquier

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Průměrný plastický chirurg v nadprůměrné situační komedii.
Režie
Choreografie

Martin VOKOUN
Dana MORÁVKOVÁ

Osoby a obsazení
Doktor Jouvance
Madam Jouvance
Claudine
Slečna Frantini
Madam Carnot
Madam X

Karel ZIMA
Kateřina SEIDLOVÁ
Ivana KOROLOVÁ/Anna STROPNICKÁ
Patricie SOLAŘÍKOVÁ/Anna KULOVANÁ
Zuzana MIXOVÁ/Magda WEIGERTOVÁ
Dana MORÁVKOVÁ/Miluška BITTNEROVÁ

Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu Dr Jouvanse
sobě na míru. Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé
praxe. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových
kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro
diskrétnost?
Délka představení 135 minut včetně přestávky
Agentura Familie Praha

Cena jednotlivé vstupenky 550 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 středy 30. listopadu 2018 v pokladně Kulturního centra v Rakovníku
telefon 313 512 997
– zakoupením abonentní vstupenky souhlasíte s uložením osobních údajů pro potřeby
Kulturního centra v Rakovníku.
– 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, telefon 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
Předplatné 2019 lze uhradit i platební kartou!!!

