Sobota 22. října 2022 v 19.30 hodin
Friedrich Schiller

ÚKLADY A LÁSKA

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Luisa miluje Ferdinanda. Ferdinand miluje Luisu. Happy End? Ani zdaleka ne. Luisa je chudá
dcera muzikanta, zatímco Ferdinandův tatínek je
prezident a významný šlechtic. A tento bohatý
a vlivný politik má se svým synkem zcela jiné plány. A i když láska hory přenáší,
dokáže si poradit s politikou a pragmatismem? Slavná hra německého romantického dramatika byla ve své době vnímána jako revoluční čin. V době, kdy nevíme
komu a čemu přesně věřit, je tato hra stejně současná, jako byla v roce 1784.
Představení je provázeno hudební produkcí živé hudby.
Hrají: Kryštof Bartoš, František Staněk, Kamila Sedlárová, Anna Peřinová, Filip
Richtermoc, Jiří Zapletal, Lucie Andělová, Jan Bílek, Josef Čepelka a Jakub Tvrdík
Hudebníci: Vladimír Šrámek – kytara, Lukáš Hrubeš – klávesy, Tomáš Votava –
bicí, Michaela Vrzalová - baskytara
Režie: Ivan Krejčí

Sobota 26. listopadu 2022 v 19.30 hodin
Torben Betts

KOČKA V OREGÁNU
Divadlo Kalich Praha

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských
komedií nabízí spoustu humoru i vážného citu
a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě
vzájemné předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně – situační
komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty naší současnosti
a staví na precizních dialozích. Hra se stala hned po své londýnské premiéře
v roce 2014 obrovským diváckým hitem.
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen
Režie: Lída Engelová

Sobota 17. prosince 2022 v 19.30 hodin
Kryštof Šimek

BOD ZLOMU ZLOMÍ ČLOVĚKA
Divadelní soubor mladých
Kulturního domu města Holic

Autorské představení o Dr. Emilu Holubovi – jako
pocta tomuto cestovateli, od jehož narození letos
uplynulo 175 let.
Každý z nás má nějaké sny a vynakládáme různé úsilí, abychom se je snažili naplnit. Co se ale stane s člověkem, který musí opustit svoje plány, aby zachránil
životy a tím i celé rodiny? Životopisný příběh plný obrazů a hudby o Dr. Emilu
Holubovi - o jeho životě, jeho zálibách, jeho cestách i emocích.
Hrají členové Divadelního souboru mladých Kulturního domu Holice
Režie: Kryštof Šimek

Pátek 13. ledna 2023 v 19.30 hodin
Robert Bellan

NORMÁLNÍ DEBIL II.

Východočeské divadlo Pardubice
Spolu se známým průšvihářem Norbertem Intribusem se tentokrát přeneseme do socialistických
let osmdesátých. Nové příběhy našeho hrdiny,
odehrávající se na střední škole, ve vojenském
útvaru nebo oblastním divadle se prolínají s historickými událostmi. Kdo zažil
skutečný Discopříběh? Jak vlastně začala Sametová revoluce? Koho nejvíc ovlivnil
legendární projev Milouše Jakeše? Volné pokračování populární inscenace jako
seriózní výlet do historie i parodická komedie. Na své si opět přijdou milovníci
vysílání Československé televize.
Hrají: Josef Láska, Petr Borovec, Ladislav Špiner a Veronika Malá
Režie: Robert Bellan

Pátek 3. února 2023 v 19.30 hodin
Ingmar Bergman

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Agentura Harlekýn Praha

Adaptace slavného románu Ingmara Bergmana.
Jeden z nejúpřímnějších milostných příběhů
v dějinách umělecké tvorby předvádí všechny
polohy milostného vztahu, od okouzlení až po
brutální rvačku. Vyjadřuje také naději, že ti, co
spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy
nemohou stát cizinci. Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují
dokonalý manželský pár. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání...
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich nebo Vasil Fridrich
a Barbara Lukešová
Režie: Vladimír Strnisko

Březen 2023
Yasmina Reza

BŮH MASAKRU

Chrudimská beseda Chrudim
Hořká komedie francouzské spisovatelky a dramatičky plná nečekaných zvratů. Dva civilizované a inteligentní rodičovské páry se setkávají,
aby vyplnili pojistku, protože se jejich synové poprali a jedno z dětí vyrazilo tomu
druhému zub. Tedy dva zuby. Vše se zdá jednoduché. Stačí ale jedno nevhodné
slovo a příběh se může vydat úplně nečekaným směrem. Velmi rychle se objeví
totální absence onoho civilizovaného chování. Zdá se nám to směšné, ale nezažil
to někdy každý z nás?
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová a Miroslav Novotný
Režie: Petr Štindl

BONUSY PRO PŘEDPLATITELE
Středa 9. listopadu 2022 v 19 hodin

PODZIMNÍ KONCERT

V programu zazní světoznámá předehra Carla
Marii von Webera k opeře Čarostřelec, Sonatina
pro trubku a smyčce Bohuslava Martinů, Koncert
pro kontrabas a orchestr Sergeje Kusevického
a Orchestrální suita francouzského romantického skladatele Julese Massneta.
Sólisté: Vojtěch Bartoníček – trubka, Jakub Janíček – kontrabas
Dirigent a průvodní slovo: Tomáš Židek

Pátek 2. prosince 2022 v 19 hodin

GALAKONCERT BAROKA

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Jitka Navátilová cembalo
Vánočně laděný Galakoncert baroka v podání houslového virtuóza pana Jaroslava
Svěceného a cembalistky paní Jitky Navrátilové.
Jaroslav Svěcený, rodák z Hradce Králové, je jedním z nevýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Jeho koncertní turné obdivovali posluchači v USA, celé Evropě, Mexiku, Chile, Rusku, Indonésii, Indii, Thajsku a řadě
dalších zemí.
V tomto koncertu uslyšíte krásné skladby Georga Phillipa Telemanna, ale také
nádherné skladby jeho barokních kolegů - J.S. Bacha.
G.S. Händela, A. Vivaldiho
a dalších. Pochopitelně zazní i vánoční melodie, které spolu s průvodním slovem J. Svěceného navodí tu
správnou sváteční atmosféru.

