
s t 4. 10. 10:00 Na rozeni ny - veře jná  generá l ka s k. G Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

čt 5. 10. 19:00 Na rozeni ny - 1. premiéra s k. P1, P2 Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

pá 6. 10. 19:00 Na rozeni ny - 2. premiéra s k. PP Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

ne 8. 10. 19:00 Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron Pořá dá  Gi nevra  mus ic, z.s . 150 mi n- 220, 180 Kč

s t 11. 10. 19:00 Bůh ma s a kru s k. N Či noherní kl ub Pra ha 95 min. 350, 310 Kč

pá 13. 10. 19:00 Na rozeni ny s k. A Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

ne 15. 10. 15:00 Tra mpoty kmotry l i š ky s k. D Diva dlo AHA! 65 min. 90 Kč

út 17. 10. 16:00 Obs luhova l  js em a ngl i ckého krá l e s k. S1, S2 Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 130 min. 50 Kč

s t. 18. 10. 19:00 Iva n Mlá dek a  Ba njo Ba nd koncert 90 min. 290 Kč

čt 19. 10. 17:00 Na rozeni ny s k. KMD Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 190, 130 Kč

po 23. 10. 19:00 Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor Pořá dá  VM a rt producti on 120 min. 390, 350 Kč

s t 25. 10. 19:00 Petra  Ja nů s e s kupinou Ams terda m koncert 90 min. 490 Kč

ne 29. 10. 19:00 Leni s k. F Diva dlo v Řezni cké 90 min. 290, 250 Kč

po 30. 10. 19:00 Ra nde  s  duchem s k. R Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 120 min. 190, 130 Kč

s o 7. 10. 19:00 Ara bs ká  noc s k. E Diva dlo A,. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 120 Kč

čt 12. 10. 19:00 Číňa ni  - premiéra Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 120 Kč

ne 15. 10. 19:00 Ješ těrka  na  s lunci  - Podzim na  Ma lé  s céně Diva dlo v Řezni cké 120 min. 280 Kč

pá 20. 10. 19:00 Číňa ni Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 120 Kč

s o 21. 10. 19:00 Žena  Vlčí má k - Podzim na  Ma lé  s céně Jaroslava Svobodová - umělecká agentura 80 mi n. 280 Kč

ne 22. 10. 15:00 Nepos luš ná  kůzlá tka  - Podzim na  Ma lé  s céně Buchty a  l outky 50 mi n. 70 Kč

út 24. 10. 19:00 Ja blkoň - ná hra dní termín za  16. 5. 2017 koncert 90 mi n. 190 Kč

čt 26. 10. 19:30 Ja n Spá lený & ASPM Pořá dá  Spol ek ve  čtvrtek 90 mi n. 300 Kč

ne 29. 10. 19:00 Vš e o žená ch Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 80 mi n. 120 Kč

út 31. 10. 16:00 Ara bs ká  noc s k. SD Divadlo A. Dvořáka Příbram 75 mi n. 120 Kč

čt 12. 10. 8:30 Povíde jme s i , děti … Hudební diva dl o dětem 55 min. 50 Kč

čt 12. 10. 10:30 Povíde jme s i , děti … Hudební diva dl o dětem 55 min. 50 Kč

po 23. 10. 8:30 Nepos luš ná  kůzlá tka Buchty a  l outky 50 min. 50 Kč

po 23. 10. 10:30 Nepos luš ná  kůzlá tka Buchty a  l outky 50 min. 50 Kč

čt 12. 10. 19:00 Luká š  Pa vl á s e k - Sta nd-Up Show TOUR 2017 Pořá dá  ALL-IN CONNECTION s .r.o. 

s o 21. 10. 14:00 Ka rneva l ový mejda n pro děti Diva dlo A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

pá 27. 10. 18:00 Ta neční prodloužená Pořá dá  ta neční š kol a  DD-Da nci ng
s o 28. 10. 9:00 Bl eš í trh

s t 4. 10. 19:00 Ja zz Duo koncert 120 Kč

PRO ŠKOLY
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MALÁ SCÉNA

VELKÁ SCÉNA



Františka  Dehkeová  přichází  unavená  z  práce  domů,  jako  obyčejně  si  nemůže  ani
vzpomenout,  co to vlastně celý den dělala a usíná.  V osmém, devátém a desátém patře
jejího domu přestává téct voda.  Mladík Kalil  z  domu odnaproti  zahlédne odlesk slunce v
odrazu  zrcadla  a  výtah  se  náhle  zasekne  v  sedmém  patře.  Podivná  shoda  náhod
rozpohybovává události nevšední noci. Na chodby a do bytů proniká píseň vody a nese se
domem.  Nájemníky  náhle  přepadají  vytěsněné  vzpomínky,  nepřiznané  touhy  a  ty
nejniternější  strachy.  Musejí  poznat  a  přijmout,  co  odvrhli,  aby  se  stali  tím,  čím  ve
skutečnosti  jsou.  Realita  se  prolamuje  do  divokého  snu.  A  my  to  prožíváme  s  nimi...
Ovládnou své touhy a obavy nebo ony ovládnou je? Kolo osudu se točí a píseň nabývá čím
dál větší  síly.  Arabská noc je hra pro pět herců podobající se mýtu, vyprávěná netradiční
divadelní formou. Klidně se usaďte a poslouchejte. Bude to neobvyklý divadelní zážitek, který
probudí vaši fantazii.  Hrají V. Senič, F. Müller, P. Florián, I. Krmíčková a D. Šišková. Režie
Alžběta Burianová.

Bůh masakru - Yasmina Reza
Dva manželské páry Houlliéovi  a  Reilleovi  se setkají,  aby vyřešili  nedávný fyzický konflikt
svých dětí. Komedie o živlech v lidském nitru. Hrají Jaromír Dulava, Ivana Chýlková, Miroslava
Pleštilová a Vladimír Kratina. Režie Ondřej Sokol.

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: Anna Fixová,
Jaromír Nosek. Režie Milan Schejbal.

Ivan Mládek a Banjo Band
Známé písně prokládané humorným mluveným slovem a vystoupením komiků.

Jablkoň
Jablkoň  je  setkáním  Georga  Friedricha  Händela  s  pračlověkem.  Písničky  drsné,  laskavé,
smutné, veselé, i splašené vrhá na publikum s nasazením a elegancí lovce mamutů, který po
večerech vystudoval konzervatoř. Říkejme tomu třeba pražský folkrock.

Jan Spálený & ASPM
Původní bluesové trio spolu s Petrem Kalandrou a Františkem Havlíčkem začalo vystupovat v
roce 1984, aby pak zaniklo o deset let později. Jan Spálený (zpěv, klavír) vystavěl nové ASPM
se  synem  Filipem  Spáleným  (tuba),  Michalem  Gerou  (trubka),  vibrafonistou  Radkem
Kramplem a hráčem na bicí Filipem Jeníčkem. Dnešní ASPM má více jazzovou polohu  blues a
vydalo šest studiových alb, z nichž dvě (... až srdce usedá a Má vina) byla oceněna cenou
akademie populární hudby Anděl. V Příbrami vystupují opět po 4 letech.



Ještěrka na slunci - John Murrell
Komorní  komediálně  laděná  hra  zachycuje  odvrácenou  tvář  skandálního  života  divadelní
ikony Sáry Bernhardtové,  legendy francouzského divadla,  ve společnosti  jediného muže -
oddaného  tajemníka  -  Georgea  Pitoua.  Groteskní  i jímavé  rozhovory  již  nemohoucí
a nemocné Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají
nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 20. století, ale především do osamělé duše velké
osobnosti světového divadla. Hrají Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský.

Jazz Duo
Anna Machač Kolingerová  za klavírního doprovodu  Jakuba Šelmecziho.

Jiří Suchý, Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor
Jedna z velkých osobností  české kultury,  Jiří  Suchý,  se představí  za doprovodu orchestru
divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou
Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu.  V programu zazní  všechny známé písničky,
jako např. Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa zelená, Marnivá sestřenice a další.
Tímto zveme všechny, kteří mají rádi humor a písničky geniální autorské dvojice na tento
jedinečný koncert. 

Karnevalový mejdan pro děti
Diskotéka · Soutěže o ceny · Vyhlášení super masky · Koktejlový bar.

Lukáš Pavlásek – Stand Up – Show TOUR 2017
Předprodej vstupenek na: http://www.allinconcerts.cz/standupshowtour/. 

Narozeniny – Harold Pinter
Absurdní komedie o manipulaci. V tomto příběhu ji uplatňují dva neznámí návštěvníci 
na hlavním hrdinovi Stanleym, žijícím v podnájmu u manželů Bolesových. Nutí ho oslavit 
narozeniny, které ve skutečnosti nemá. Hrají R. Tyleček, H. Karochová, J. Vojta, M. Timková, 
M. Dusbaba a F. Müller. Režie Adam Doležal.

Neposlušná kůzlátka
Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je
dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované... A vlk? Ten se utopil! Mééé, mééé,
přijďte se podívat! Pohádka o zlobení je určena pro děti od tří let.

Obsluhoval jsem anglického krále - Bohumil Hrabal
Dramatizace známé novely byla vytvořena na konci minulého století pro brněnské divadlo
Husa na provázku. Zajímavou divadelní formou vypráví příběh hlavního hrdiny Jana Dítěte,
který prochází úsměvným učňovským obdobím v časech 1. republiky, zažívá dramata 
2.  světové  války  a  svůj  život  končí  v nelehké  době  budování  socialismu  v Čechách.  Přes
všechny dramatické peripetie příběhu je tu neustále přítomen Hrabalův krásný český jazyk a
nezaměnitelný humor. Režie Milan Schejbal. 

Petra Janů se skupinou Amsterdam
"Léta bláznivá" Tour 2017.  Host Václav NOID Bárta



Trojnásobnou  zlatou  slavici  a  dámu  s  rockovou  minulostí,  muzikálovou  noblesou,
profesionální  prvotřídností  a neobyčejným hlasem uslyší  návštěvníci  v  novém koncertním
programu, na kterém bude Petru Janů doprovázet skupina AMSTERDAM, složená 
z vynikajících hudebníků. Kromě zásadních hitů a starších pecek, které pro zpěvačku napsali
legendární Petr Janda, Ota Petřina, Karel Svoboda a další, uslyší posluchači i nové písničky.

Povídejme si, děti…
Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka (Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční
košilce a Jak vařili dort). Netradiční podání Čapkových pohádek s veselými písničkami, které
se  děti  během  představení  naučí,  a  samy  se  stanou  také  spolutvůrci  jedné  ze  známých
pohádek. Nejoblíbenější představení pro mladší děti, dobře se však pobaví i dospělí diváci.

Rande s duchem – Neil Simon
Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného
spisovatele,  stáhla  do soukromí.  Přestala  psát  i  přednášet  a  peníze  docházejí.  Dům plný
vzácných květin a pravidelný humr k večeři  jsou ohroženy… Asistentka Arlene se marně
snaží probudit Rose z nečinnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože je už pár let na onom
světě. Rose s ním, vlastně s jeho duchem, dokáže komunikovat a jako jediná ho vidí. Arlene o
Rosiných schůzkách s Walshovým duchem sice ví,  ale i  tak dochází  k mnoha komickým i
dojemným situacím, například když Rose mluví – a nejen to – s mrtvým i s  živými najednou.
Walsh ji přemlouvá, aby začala znovu psát, Rose se tomu brání a hlavně dělá všechno proto,
aby si Walshe zachovala nablízku. To se jí  nakonec překvapivým způsobem podaří…Česká
premiéra. Hrají E. Holubová, O. Vízner, A. Fixová a V. Záveský. 
Režie Milan Schejbal.

Trampoty kmotry lišky
Když  se  uprostřed lesa  ve  staré  hájovně  strhne  mela  mezi  kmotrou liškou a  dvěma psy
Sultánem a Hektorem, zůstává kdekomu rozum stát.

Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron – Vlastimil Vondruška
Divadelní představení nabízí zábavné vyprávění,  čtení  z kronik, dobové písně a tance, ale
také  laskavý  humor  a  zamyšlení  nad  dnešním  životem.  Co  všechno  se  může  semlít  v
renesančním šenku, v němž se sejde mistr svobodných umění, pár potulných trubadúrů a
krásná šenkýřka. Spolu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou a hudební skupinou Ginevra
se vydáme do časů,  kdy lidé ochotně hřešili,  a nikdo netrestal  muže,  pokud se k ženám
chovali jako rytíři. Divákům se odhalí dávno minulý svět pijáctví a milostného umění našich
předků, právě tak jako rozverných písní i tklivých balad. Určitě je pobaví historky necudné i
romantické. Autoři upozorňují, že představení není vhodné pro děti a škarohlídy.

Vše o ženách – Miro Gavran
Myslíte si, že o ženách víte všechno? Současná komedie známého chorvatského autora, ve
které se prolíná pět různých mini příběhů žen různých generací vám možná dá za pravdu, ale
možná vás také bude trochu šokovat; budete se smát, ale úsměv vám také jistě hořce ztuhne
na rtech. Co mají společného dospělé sestry, malé holčičky, ambiciózní spolupracovnice či
stařenky  v domově  důchodců?  Přijďte  se  přesvědčit  a  užít  si  situace,  které  hrají  ženy  o
ženách, ale jsou přitom také samozřejmě o mužích. Hrají H. Karochová, I. Krmíčková a M.
Timková. Režie Kateřina Fixová.



Žena Vlčí mák - Noelle Chatelet
Hra je  monologem starší  dámy,  která prožívá ve  věku,  kdy se většina jejich vrstevnic  už
dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané, citové vzplanutí,
neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o
deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické
krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě
žije a možná vás překvapí jak! Hraje Hana Maciuchová.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH

4. 10. Hrdý Budžes – Vrchlického divadlo v Lounech
9. 10. Válka Roseových – Studio Dva Praha
10. 10. Hrdý Budžes – Městské divadlo Kladno
16. 10. Vše o ženách – Divadlo K. H. Máchy Litoměřice
17. 10. Hrdý Budžes – Divadlo Oskara Nedbala Tábor
20. 10. Válka Roseových – MKS Jaroměř
21. 10. Prokletí nefritového škorpióna – Kulturní zařízení města Stochov
23. 10. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
24. 10. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha
26. 10. Balada pro banditu – Masarykův kulturní dům Mělník

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2017

Obsluhoval jsem anglického krále
Pro tebe cokoliv
Lenka Filipová s doprovodnou kapelou
Číňani
Balada pro banditu
Smrt a dívka
Věra
Spojovací dveře
Hrdý Budžes
Žena z Korinta
Dagmar Pecková
A pak už tam nezbyl ani jeden

Změna programu vyhrazena.


