Sezóna 2015 - 2016
Milan Uhde: Divá Bára – autor se inspiroval nejen dílem autorky Boženy Němcové ale i jejími tragickými osudy, kterou
celoživotně provázela netolerance, strach a nepochopení. Výsledkem je velké drama, ve kterém Bára bojuje za právo na svobodnou
existenci a na štěstí. Režisérka hry Alena Chalupová upravila scénář a doplnila ho českými lidovými písněmi. Drama Divá Bára
slibuje silný příběh obohacený o líbezné melodie na Moravě méně známé. Režie: Alena Chalupová

pátek 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
pátek 19:30
H. Lamková, M. Kudlička: Káťa a Škubánek- poeticky laděná pohádka o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé
8. ledna
15. ledna

paničce Kátě! Těšit se můžete na zápas v boxu, výlet do zoologické zahrady anebo třeba na oslavu Škubánkových narozenin! Mimo
to se také bude konat velká školní výstava, ve které se bude soutěžit o nejlepší sádrovou sochu! Zpovzdálí to všechno bude
pozorovat všudypřítomný a nenapravitelný kocour Luciáš, který Škubánka nemá rád a tak se mu všemožnými způsoby bude snažit
uškodit, až se mu to nakonec vymstí.

neděle 15:00 a 17:00
Divadlo Věž Brno
Josef Škvorecký: Prima sezóna - Divadelní adaptace Škvoreckého románu o láskách studenta Dannyho Smiřického, který se v
10. ledna

krásném, ale hříšném městě Kostelci potýká nejen s reparáty z matematiky a latiny, se zkouškami protektorátem zakázaného
jazzbandu, ale především se šálivou koketérií místních dívek. Krutá jsou pravidla milostných her a víc než kde jinde v nich platí, že
chceš-li rozesmát pánaboha, máš mu prozradit své plány. Režie: Katka Adamcová Kusá

sobota 19:30
Divadelní studio „V“ Brno
Isabelle de Toledo: V rytmu tanga - Úspěšná komedie běžných životních situací, prostá, něžná i hořká a smutná zároveň.
16. ledna

Vztah otce a syna v okamžiku, kdy se jejich role střídají, spravedlnost stáří a smrti. Otec, vdovec Max, starý snílek, žije stále v rytmu
tanga svého mládí, které protančil se svojí ženou Lili. Daleko od tanečních parketů žije svůj život jeho syn Pierre tvrdě pracující ve
svém malém baru, aby své ženě Alici a dvěma dětem zajistil pohodlný život. Ta se však rozhodne odejít s atraktivním mužem, který
pochopil, že „ženy rády tančí…“. Nejen manželské drama, Pierre se ještě také musí vyrovnat s rodinným tajemstvím komplikujícím
jeho vztah s otcem. Režie: Jan Štěpánský

13. února

sobota 19:30
DS VICENA Ústí nad Orlicí
Jiří Merlíček: Jízlivý Glosátor – Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom chtěli vzdát hold
montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané divadelní kusy
napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Zvláště předscény silně promlouvaly k poválečné
generaci svým originálním vtipem, aktuálností, slovním žonglérstvím a cílenou satirou. Režie Jiří Merlíček

5. března
6. března

sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
neděle 15:00
Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy - V obci Paďousy probíhá mše a farář
prosí vesničany, aby přispěli penězi na opravu cesty, po které bude jednoho dne nesen každý z nich. U vládce pekel
Lucifera probíhá porada - všichni si mnou ruce nad světem, který je zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou,
nenávistí, nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, kariérismem a radují se, že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela
opačně. Pohádka pro dospělé a starší děti. Režie Alena Chalupová.

21. února
neděle 15:00
DS bratří Mrštíků Boleradice
11. března
pátek 19:30
Rebelové - Muziálová hra dle slavné filmové předlohy. Příběh vojáků na útěku za svým snem o svobodě a jejich setkání s
maturankami, které hledají svou první lásku - příběh o lásce, které dějiny nebyly právě příznivě nakloněny. A k tomu spousta
nesmrtelných písniček v podobě barvitých choreografických čísel: Šššš, Pátá, Včera neděle byla, Náhrobní kámen, Hvězda na vrbě,
Stín katedrál, Já budu chodit po špičkách, Řekni, kde ty kytky jsou…Režie: Marek Šudoma

12. března

sobota 16:00 a 19:30
Divadlo Stodola Jiříkovice
V. Marek, Z. Troška: Princezna ze mlejna - uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich,
který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestě se dostane do strašidelného
mlýna, kde žije se svým otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna
a on ve mlýně zůstává jako pomocník. To se ale nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí.

13. března

neděle 15:00 a 17:00

Divadlo Stodola Jiříkovice
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