měsíční program - duben 2020
VELKÁ SCÉNA
st
čt

1. 4.
2. 4.

17:00 Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram
Pořádá ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram
16:00 Špi na vý obchod
s k. S1, S2 Divadlo A. Dvořáka Příbram

ne

5. 4.

15:00 Dl ouhý, Ši roký a Bys trozra ký

s k. D

Docel a vel ké di va dl o Li tvínov

čt

8. 4.

16:00 Soudné s es try

s k. SD

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

po 14. 4.

17:00 Soudné s es try

út

19:00 Špi na vý obchod

15. 4.

s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
s k. V

150 mi n.

90 Kč
165 mi n.

90 Kč

165 mi n. 210, 150 Kč

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
Pořá dá ZL Producti on s .r.o.

50 Kč
90 Kč

210, 150 Kč

pá 17. 4.

19:00 Kryš tof

180 mi n.

čt

23. 4.

19:00 Jméno - 1. premi éra

pá 24. 4.

19:00 Jméno - 2. premi éra

s o 25. 4.

19:00 Sl a vnos tní za há jení HFAD

Pořá dá Dvořá kovo Příbra ms ko, z.ú.

120 mi n.

490 Kč

ne 26. 4.

15:00 Jů a Hel e - Na kouzel ném pa l oučku

Louda dl o, s .r.o.

60 mi n.

120 Kč

po 27. 4.

11:00 Kul turní a ka demi e Gymná zi a Příbra m

út

28. 4.

19:00 Kl íš tě

čt

30. 4.

10:00 Jméno

s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
s k. PP

990 Kč
210, 150 Kč

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

210, 150 Kč

Pořádá Gymnázium Příbram, Legionářů 402

120 mi n.

Di va dl o Bol ka Pol ívky Brno

130 mi n. 490, 450 Kč

s k. G1, G2 Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

90 Kč

s k. NN

MALÁ SCÉNA
pá

3. 4.

19:00 Spl a š ené nůžky

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

út

21. 4.

19:00 Vi nnetou

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

út

28. 4.

19:00 Spl a š ené nůžky

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

140 Kč
75 mi n.

140 Kč
140 Kč

PRO ŠKOLY
po

6. 4.

8:30

Dl ouhý, Ši roký a Bys trozra ký

Docela velké divadlo Litvínov

70 Kč

po

6. 4.

10:30 Dl ouhý, Ši roký a Bys trozra ký

Docela velké divadlo Litvínov

70 Kč

ESTRÁDNÍ SÁL
pá

3. 4.

20:00 Horkýže Sl íže „Keď budeš na compe tour 2020“

koncert

350 Kč

so

25. 4.

17:00 Kollárovci

Pořádá Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCÍCH NA SPIŠI

400 Kč

D-KLUB
čt

9. 4.

18:00 Zelený čtvrtek

tématický večer

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière
Chytrá, krutá i dojemná komedie o tom, co všechno může způsobit jediné slovo. Jméno pro dítě, které se ještě nenarodilo.
Rodina a přátelé mají strávit příjemný večer, ale když Vincent, úspěšný čtyřicátník a budoucí otec, vysloví to jméno, vyvolá odpor
a zděšení. Poklidná večeře se mění ve směšně bláznivou, i když drsnou přestřelku názorů. Co všechno se skrývá v rodinné
historii? O jak překvapivých vztazích, jež měly zůstat tajemstvím, se dozvíme? Když kostlivci vylezou ze skříní, reaguje někdo
hystericky, někomu nezbývá než se s krutou pravdou smířit a někdo se královsky baví!
Režie Adam Doležal.
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 Pratche tt,
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.
Špinavý obchod - Robin Hawdon
Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace jedna na druhou. Dvě krásné tanečnice Mandy a Tania
z londýnského nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom špinavé peníze a řetězec nedorozumění. Velký
šéf klubu Mack však nesmí zjistit nic. „Svoje“ děvčata i peníze si přísně hlídá a má na to drsné kumpány. Ale protože jsme
v komedii, každá situace má svůj nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na své straně mají ty správné hochy, co se
nebojí nasadit život, i kdyby se kvůli tomu měli převléct za… Nechte se překvapit! Hrají E. Nejedlá, K. Grygar, P. Florián, L.
Valenovám V. Senič, P. Bednář a R. Tyleček. Režie Milan Schejbal.
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 Baran owska.

Anotace hosté
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Pohádka o tom, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat velké věci a také o tom, že někdy je třeba otevřít 13. komnatu,
abychom našli tu pravou princeznu. Čtyři přátelé - princové Veliký, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se vydají vysvobodit princeznu,
kterou na svém hradě vězní zlý Čaroděj.
Horkýže Slíže - „Keď budeš na compe tour 2020“
Píše se rok 2020 a Slíže mají 27 aktivních let na hudební scéně. "vyzýváme všechny počítačové experty, přijďte si užít 27. level
live game s kapelou Horkýže Slíže", říká zpěvák kapely Horkýže Slíže Peter "Kuko" Hrivňák.
Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram
Na koncertě vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru školy. Představí se pěvecký sbor, komorní
soubory, školní orchestry zaměřené na interpretaci klasické, jazzové, rockové hudby a sólisté.

Jů a Hele – Na kouzelném paloučku
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se
zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný
„šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s
papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
Klíště – Bolek Polívka
Dva staří přátelé se setkávají v divadelním klubu. Na obou scénách divadla probíhají kostýmové zkoušky a fotografování postav .
Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší vypelichaní kohouti. Jejich setkání by bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého jáství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života nebo jaro smrti. Žilo se, už se nežije. A zd á
se, že žít se nebude. Hrají Bolek Polívka, Milan Lasica, Petr Halberstadt, Kamila Valůšková/Gabriela Štefanová, Milan Sedláček.
Režie Bolek Polívka.
Kollárovci
Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastick ou
atmosféru s kapelou Kollárovci!
Kryštof
Po mnoha letech se kapela Kryštof vrátila do divadelního prostředí a po dvou úspěšných miniturné přidává další, na několik let
dopředu poslední koncertování v těchto netradičních prostorách. Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat. Po velkolepých
stadionech, obřích scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách chce Kryštof úplně zpět. Na holé pódium,
tam, kde k písničkám potřebujete "jen" španělku a sami sebe.
Slavnostní zahájení 52. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
Program slavnostního zahájení představí dílo A. Dvořáka, L. Janáčka, G. Pucciniho, G. Bizeta ad. Součástí koncertu bude rovněž
oživení díla moravského skladatele poloviny 20. století Rudolfa Heidera, jehož Symfonieta op. 7 d moll upomíná na přátelství a
velkou úctu k Leoši Janáčkovi. Účinkují Lenka Máčiková Kusendová (SR) – soprán, Petr Nekoranec – tenor, Moravská filharmonie
Olomouc, Jakub Klecker – dirigent. Vstupenky v prodeji na www.ticketportal.cz.
Zelený čtvrtek
Zelené pivo, „zlatonosná slepice“, hrátky s Pedálem …prostě báječný večer. Zelené oblečení vítáno.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
9. 4.
21. 4.
27. 4.
29. 4.

Jak jsem vyhrál válku – Městské divadlo Varnsdorf
Maryša – Městské divadlo Český Krumlov
Balada pro banditu – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Válka Roseových – Krušnohorské divadlo Teplice
Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno
Soudné sestry – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
Hrdý Budžes – Divadlo Gong Praha

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2020
Líbánky na Jadranu
Špinavý obchod
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Lady Oskar
Válka Roseových
Jméno
O pejskovi a kočičce
Jak jsem vyhrál válku
Divadlo patří dětem
Kdokoli může dělat cokoli
Soudné sestry
Vinnetou
Splašené nůžky
Číňani
Hana Robinson a Honza Roušar

Změna programu vyhrazena

