měsíční program - leden 2020
VELKÁ SCÉNA
čt

Pořádá Point s.r.o.

90 mi n.

pá 10. 1.

9. 1.

19:00 Scény z ma nžel s kého ži vota

s k. N

Agentura Ha rl ekýn

130 mi n. 420, 380 Kč

ne 12. 1.

15:00 Zl a tovl á s ka

s k. D

Di va dl o Pohá dka

60 mi n.

pá 17. 1.

19:00 Soudné s es try

po 20. 1.

19:00 Hos ti na dra vců

út

19:00 Ca vewoma n

21. 1.

19:00 Ca vema n

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

210, 150 Kč
135 mi n. 210, 150 Kč

Pořá dá Poi nt s .r.o.

20:00 Di va del ní pl es
19:00 Hos ti na dra vců

út

19:00 La ura a její tygři

koncert

19:00 Ta nec na konci l éta

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

pá 31. 1.

90 Kč

s k. E 2019 Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

s o 25. 1.
po 27. 1.
28. 1.

350 Kč

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
s k. F 2019 Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

90 mi n.

350 Kč

360, 330, 290 Kč
135 mi n. 210, 150 Kč
290 Kč
160 mi n. 210, 150 Kč

MALÁ SCÉNA
s o 11. 1.

17:00 Vi nnetou

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

st
út

19:00 Spl a š ené nůžky
19:00 Spl a š ené nůžky

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

19:00 Číňa ni

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

22. 1.
28. 1.

s t 29. 1.

75 mi n.

140 Kč
140 Kč
140 Kč

60 mi n.

140 mi n.

PRO ŠKOLY
po 13. 1.

8:30

Zl a tovl á s ka

Di va dl o Pohá dka

60 mi n.

70 Kč

po 13. 1.

10:30 Zl a tovl á s ka

Di va dl o Pohá dka

60 mi n.

70 Kč

út 14. 1.

8:30

Di va dl o Pohá dka

60 mi n.

70 Kč

út 14. 1.
čt 23. 1.

10:30 Zl a tovl á s ka
10:00 Stra ka té ba jky

Di va dl o Pohá dka
Di va dl o Lá ryfá ry

60 mi n.
50 mi n.

70 Kč
70 Kč

Zl a tovl á s ka

ESTRÁDNÍ SÁL
pá 10. 1.

19:00 Ma turi tní pl es Gymná zi um pod Sv. Horou Příbra mPořádá Společnost přátel Gymnázia pod Sv. Horou v Příbrami z. s.

s o 11. 1.

19:00 Ma turi tní pl es Gymná zi um Příbra m

Pořádá Gymnázium Příbram

pá 17. 1.

20:00 Mys l i vecký pl es

Pořádá Myslivecký spolek Žežice

s o 18. 1.

19:00 Ma turi tní pl es SOU a VOŠ Dubno

Pořádá SOU a VOŠ Dubno

pá 24. 1.

19:00 Ma turi tní pl es SPŠ a VOŠ Příbra m

Pořádá Sdružení rodičů a přátel školy při SPŠ a VOŠ Příbram

s o 25. 1.

20:00 Di va del ní pl es

Divadlo A. Dvořáka Příbram

út 28. 1.

17:00 Štís tko a Poupěnka

Pořádá Mottygo s. r. o.

360, 330, 290 Kč

D-KLUB
so

11. 1.

14:00 Čarovná dílna kouzelnice Hermíny

Divadlo A. Dvořáka Příbram

ne

19. 1.

12:00 Se šípkovou nebo se zelím?

zvěřinové hody

90 Kč
350 Kč

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
Další z pravidelných odpolední pro maminky s dětmi plných fantazie, zábavy a tvoření. Děti si z nich odnesou domů úsměv na
tváři i několik krásných a praktických výrobků. Vhodné pro děti od 3 let. Kouzelné ingredience v ceně.
Číňani – Michael Frayn
Malá situační komedie, v níž sledujeme potíže manželského páru při přípravě a průběhu jednoho večírku pro přátele. Až na to, že
nedopatřením se na něj dostaví i dva manželé, kteří se právě rozvádějí, a žena dokonce přijde ještě se svým novým partnerem.
Hostitelé se v rámci dobrých vztahů snaží oběma rozhádaným návštěvníkům přítomnost toho druhého zatajit, což způsobí řadu
bláznivých a komických situací. Hlavním divadelním "kořením" téhle jednoduché zápletky je fakt, že všechny role odehrají pouze
dva herci. Hrají Jaromír Nosek a Anna Fixová. Režie Milan Schejbal.
Divadelní ples
Roztančený sál s kapelou Pepeto a hostem Leonou Machálkovou, jazzové foyer, Los Trumberos v D-klubu, swingový koncert na
Velké scéně a další. Předprodej vstupenek od 1. 1. 2020. Možnost rezervace na www.divadlopribram.eu.
Hostina dravců - Vahé Katcha, Julien Sibre
Sofie slaví narozeniny a sedm blízkých jí přichází popřát a užít si pěkný večer. Všechno probíhá dokonale, ale jen do okamžiku,
kdy se z ulice ozve střelba, a na dlažbě zůstanou ležet dvě těla německých vojáků. Je válka. Francie roku 1942. Z každého bytu v
domě, před nímž se vražda stala, bere gestapo dva lidi jako rukojmí. Sofie a její přátelé dostanou zázrakem právo vybrat dva,
kteří se obětují pro ostatní. Je ta možnost volby ale výhodou? Oslava se najednou stává drsnou hrou o život, hostinou dravců.
Skutečné povahy jednotlivých postav se nemilosrdně odkrývají. Jak to dopadne? Nechte se strhnout příběhem, který byste
ve skutečnosti nikdy nechtěli prožít! Režie Martin Vokoun.
Se šípkovou nebo se zelím?
Chcete zažít na vlastní kůži Slavnosti sněženek? Přijďte do naší kavárny a přímo na místě se budete moci rozhodnout zda –li se
šípkovou nebo se zelím.
Soudné sestry - Terry Pratchett
Příhody ze Zeměplochy se vracejí v té nejvíc nejlegračnější fantasy! Tentokrát jde o korunu – kdo chce zkázu království a kdo je
skutečným Králem!? Příběh je chytrou a vtipnou variací na slavného Shakespearova Macbetha, ale připomene vám i české
pohádky. Vévoda a vévodkyně usilují o trůn, vypadá to zle, napětí stoupá… A tehdy se do příběhu vloží trio soudných sester,
čarodějnic, aby za pomoci herecké tlupy, šaška a ducha zavražděného krále dobro mohlo zvítězit!!! A nebyl by to Terry Pratchett,
aby se v příběhu neobjevily zcela překvapivé okolnosti, humor, láska, dojetí a nakonec i překvapivé rozuzlení. V inscenaci pro
celou rodinu nebudou chybět ani kouzla a čáry! Hrají H. Karochová, K. Fixová, E. Nejedlá a další. Režie Milan Schejbal.
Splašené nůžky - Paul Pörtner
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! Přicházejí sem lidé různí a všichni mají své osudy a
problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Budete skutečně pátrat a hledat pachatele. Nebude s vámi komunikovat jediná postava, ale úplně všechny! Hrají E. Nejedlá, R.
Tyleček, M. Dusbaba, V. Senič, P. Florián a H. Karochová. Režie Milan Schejbal.
Tanec na konci léta - Brian Friel
Mladý muž Michael vzpomíná na dětství, které strávil v chudé irské vesnici se svou matkou a jejím čtyřmi sestrami. Jeho očima
sledujeme úsměvné a dojemné osudy žen, velmi vitálních, statečných i láskyplných, ale také osamělých. Jejich život je ovlivňován
nejen místem „na konci světa“ a předválečnou dobou, avšak i velmi odlišnými povahami každé z nich a událostmi, které
příjemně i krutě narušují jejich „obyčejný“ život: Sestry si pořídily rádio, které jim hraje k tanci; po letech se vrací z Afriky jejich
bratr, původně katolický misionář, který ale prošel velkou osobnostní proměnou. Za nejmladší ze sester, svobodnou matkou,
zase tu a tam přijíždí na návštěvu vášnivý tanečník a fantasta Gerry, otec malého Michaela. Každý z přítomných touží aspoň po
kousku svého štěstí a snaží se – leckdy přes velké překážky a oběti – za ním jít…Celým příběhem prostupuje tanec – ať už jako
výraz radosti, sblížení a dorozumění, rituál či jako symbol svobody a životadárné síly. Hrají L. Typlt, H. Lapčíková, A. Fixová, L.
Valenová, E. Nejedlá, M. Timková, J. Vojta a V. Senič. Režie Petr Hruška.
Vinnetou - Vojtěch Štěpánek
Snad každý zná to jméno – Vinnetou! Pojďte s námi během představení určeného pro celou rodinu zavzpomínat na hrdinu,
který se stal nesmrtelným. Předloha naší inscenace původně vznikla na motivy knih Karla Maye a zejména německých filmových
westernů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století, které jsme všichni viděli alespoň…několikrát. A možná nejen
z nostalgie je máme dodnes v paměti a vyprávíme o nich dětem. Chceme, aby také znaly hrdinného náčelníka Apačů a Old
Shatterhanda. I když se nám dnes jejich dobrodružství mohou zdát i legrační, celé generace dětí si hrávaly na indiány a pokrevní
přátelství na život a na smrt. Proto se v naší inscenaci, uchopené s divadelností a hravostí, jaké znáte např. z inscenace Tajemný

hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům oděným v jelenici nejen zasmát, ale také jim fandit, aby svůj boj dobra se
zlem opět vyhráli. Hrají P. Florián, V. Senič, J. Vojta, F. Müller, E. Dohnalová, L. Typlt a R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska.

Anotace hosté
Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o
rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Hrají J. Holík/J. Slach.
Cavewoman
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman."Praktické tipy k
odchovu a pěstování partnera "Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní
one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný
pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí
nad věčným soubojem obou pohlaví." Obhajoba jeskynní ženy" Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy,
snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské
perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Příběh se však tentokrát odehrává v předvečer
svatby hlavní a jediné hrdinky představení - Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její "jeskyně", kde s nimi v odlehčeném duchu
sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí na d
spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké
změny v chování. Hraje Daniela Choděrová.
Laura a její tygři – 35. narozeniny
Na konci roku 1985 Karel Šůcha inspirován novelou Williama Saroyana Tracyho tygr zakládá v Neprakta klubu v Mostě rockovou
skupinu Laura a její tygři. Dívčí jméno Laura evokuje něhu a krásu, tygři jsou symbolem nezkrotnosti a divokosti, černé brýle , bílé
košile, černé kravaty a černé kalhoty vytváří nezaměnitelnou image skupiny. "Koncerty skupiny sálají vlnami živočišné rockové
energie, ve které vycítíme náznaky dunivých černošských rytmů, latinu i bílý beat šedesátých let. Vše vyvěrá z pozitivního názoru
a pohledu na svět, jenž se v této stylové směsici bleskově přenáší na publikum" napsal Vladimír Vlasák v knize Excentrici v
přízemí. Laura a její tygři mají v současné době na svém kontě téměř dvě tisícovky vystoupení doma i v zahraničí, 12 vydaných
alb a pět velkých koncertních projektů: Show Tomáše Tracyho, Rituál středoevropana z konce dvacátého století ve francouzském
Agenu, Rituál na Žižkově, Laura versus Křižíkova fontána a Big Bang! Neúnavný hledač talentů Karel Šůcha v Lauře a jejich tygrech
vychoval řadu významných osobností českého kulturního života - např. Ilonu Csákovou, Martina Poštu, Miloše Vacíka, Dana
Nekonečného, Lenku Novou a mnoho dalších.
Scény z manželského života - Ingmar Bergman
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují dokonalý manželský pár se skvělou minulostí a nadějnou budoucností.
Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad
manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání, nedokážou žít spolu ani bez sebe, tajně se schází jako milenci.
Hrají Michaela Badinková, Michal Dlouhým Kamil Halbich/Vasil Fridrich, Barbara Lukešová. Režie Vladimír Strnisko.
Strakaté bajky
Pohádka o třech českých komediantech, kteří procestovali celou Francii a teď přijeli k Vám se svým představením „Strakaté
bajky.“ Kratičkými bajkami inspirovanými mistry Ezopem a Jeanem de la fontaine, Vás nejen pobaví, ale přinesou Vám i mravní
ponaučení. Komedianti pohotově střídají role i kostýmy zvířátek, na jejichž charakterech nastaví dětem zrcadlo lidských
vlastností. Každá bajka končí ponaučením jasně pochopitelným pro dětského diváka.
Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky!
V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam
Karkulce, aby jí nesežral vlk, potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce, naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i
Kouzelná slůvka s pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v
písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a
Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky. Prodej vstupenek v síti Ticketportal.
Zlatovláska
Jednou přinesla kořenářka starému králi zvláštní rybu. „Kdo ji sní, porozumí řeči zvířat“, řekla. Kousek ryby, i přes přísný zákaz,
snědl mladý králův sloužící Jiřík. Král ho za to potrestal a poslal ho do světa, aby mu přivedl nevěstu, krásnou Zlatovlás ku.
Výpravná pohádka s písničkami.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
11. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
18. 1.
21. 1.
24. 1.
29. 1.
30. 1.

Hrdý Budžes – Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Obsluhoval jsem anglického krále – Šemberovo divadlo Vysoké Mýto
Maryša – Městské divadlo Kladno
Válka Roseových – Kulturní dům Zábřeh
Dáma na kolejích – Divadlo Šumperk
Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
Hrdý Budžes – Severočeské divadlo Ústí nad Labem
Hrdý Budžes – Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Jak jsem vyhrál válku – KD Vltava Kralupy nad Vltavou

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2020
Změna programu vyhrazena

