
po 8. 1. 19:00 Ca vema n - proná jem Poi nt 1 90 mi n. 350 Kč

s o 13. 1. 14:00 Prohl ídka  di va dl a Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 120 mi n. 50 Kč

čt 18. 1. 16:00 A pak už tam nezbyl ani jeden s k. SD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

s o 20. 1. 19:00 Chvá l a  bl á znovs tví s k. E Pa ntheon producti on 320, 280 Kč

ne 21. 1. 19:00 Shi rl ey Va l enti ne s k. N FDA Pra ha 145 mi n. 290, 250 Kč

s o 27. 1. 20:00 Di va de l ní pl es Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 330, 290, 260 Kč

po 29. 1. 16:00 A pa k už ta m nezbyl  a ni  jeden s k. S Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

s o 6. 1. 17:00 Rocky IX Buchty a  l outky 70 mi n. 120 Kč

ne 7. 1. 15:00 Budul ínek Na i vní di va dl o Li berec 45 mi n. 60 Kč

ne 7. 1. 17:00 Budul ínek Na i vní di va dl o Li berec 45 mi n. 60 Kč

po 15. 1. 19:00 Číňa ni s k. P1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120 Kč

s t 17. 1. 19:00 Lubomír Bra bec koncert 190 Kč

pá 19. 1. 19:00 Rozpa ky zuba ře Sva topl uka  Nová ka s k. R Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 95 mi n. 120 Kč

út 23. 1. 19:00 Ara bs ká  noc Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 75 mi n. 120 Kč

s t 24. 1. 19:00 Vš e o žená ch Divadlo A. Dvořáka Příbram 80 mi n. 120 Kč

čt 25. 1. 19:00 Číňa ni s k. P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120 Kč

s t 31. 1. 19:00 Číňa ni s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 120 Kč

po 8. 1. 8:30 Sůl  na d zl a to Buchty a  l outky 45 mi n. 50 Kč
po 8. 1. 10:30 Sůl  na d zl a to Buchty a  l outky 45 mi n. 50 Kč

út 9. 1. 8:30 Oš kl i vé kačátko Di va dl o U s ta ré  herečky 40 mi n. 50 Kč

út 9. 1. 10:30 Oš kl i vé kačátko Di va dl o U s ta ré  herečky 40 mi n. 50 Kč

s t 10. 1. 8:30 Dra cul a Di va dl o Rozma ni tos tí Mos t 55 mi n. 50 Kč

s t 10. 1. 10:30 Dra cul a Di va dl o Rozma ni tos tí Mos t 55 mi n. 50 Kč

čt 11. 1. 8:30 Pe js ek a  koči čka Di va dl o La mpi on Kl a dno 45 mi n. 50 Kč

čt 11. 1. 10:30 Pe js ek a  koči čka Di va dl o La mpi on Kl a dno 45 mi n. 50 Kč

út 23. 1. 8:30 Pus s  i n boots Pořádá Divadelní centrum Zlín, z. s. 60 mi n.

út 23. 1. 10:15 Peter Bl a ck 3 Pořá dá  Di va de l ní centrum Zl ín, z. s .60 mi n. 

út 23. 1. 11:45 Peter Bl a ck 3 Pořá dá  Di va de l ní centrum Zl ín, z. s .60 mi n.

pá 5. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  OA a  VOŠ Příbra m Pořá dá  OA a  VOŠ Příbra m

pá 12. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  SPŠ a  VOŠ Příbra m Pořádá SRPŠ při SPŠ a VOŠ Příbram, z. s. 

pá 19. 1. 19:00 Ma turi tní pl es  SPŠ a  VOŠ Příbra m Pořádá SRPŠ při SPŠ a VOŠ Příbram, z. s. 

s o 27. 1. 20:00 Di va de l ní pl es Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 330, 290, 260 Kč

st 24. 1. 19:00 Kavárna u nulté hodiny beseda 100 Kč

PRO ŠKOLY

D-KLUB

ESTRÁDNÍ SÁL

měsíční program - leden 2018

MALÁ SCÉNA

VELKÁ SCÉNA



Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
A pak už tam nezbyl ani jeden – Agatha Christie
Detektivní  komedie  slavné  spisovatelky  a dramatičky,  původně  nazvaná  Deset  malých  černoušků.  Na
uzavřeném ostrově se řeší několikanásobná vražda, ale především vyplouvají na povrch hříchy let minulých,
kterých  se  jednotlivé  postavy  dopustily.  Divadelní  zpracování  této  známé  detektivky  se  stává  spíše
psychologickým thrillerem. Hraje soubor Divadla A. Dvořáka Příbram a hosté. Režie Martin Vokoun.

Arabská noc
Příběh  jedné  noci  vyprávěný  velmi  neobvyklou  divadelní  formou,  v  níž  se  prolínají  myšlenky,  sny  a
konkrétní jednání pěti postav. Napínavá i vtipná cesta k problematice současných vztahů mladých lidí v
dnešním světě. Hrají V. Senič, F. Müller, P. Florián, I. Krmíčková a D. Šišková. Režie Alžběta Burianová.

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.

Divadelní ples 
Roztančený sál s kapelou Pepeto a hostem Ilonou Csákovou, jazzové foyer, Švajneraj v D-klubu, půlnoční
Děti ráje a k tomu všemu romantické vystoupení Taneční školy ASTRA Praha. Předprodej vstupenek od 1. 1.
2018 na všech prodejních místech. Možnost rezervace na www.divadlopribram.eu.

Kavárna u nulté hodiny
Hostem Petra Bednáře bude dramaturg, herečka, režisérka a zpěvačka Kateřina Fixová.
Povídání o ledačems se šansony za klavírního doprovodu Zdeňka Dočekala. 

Prohlídka divadla 
Seznámíte se s historií divadla, uvidíte sklady kostýmů, herecké šatny, maskérnu, projdete se po prknech,
co znamenají svět … Prohlídka je určena pro všechny zájemce od 10 let. Kapacita je omezena.

Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka - Kazimír Lupinec, Sonya Štemberová
Chodíte  rádi  k zubaři?  Prima,  přijďte  za ním  k nám  do divadla!  Bojíte  se  zubaře?  Skvělé!  Tím  spíš  si
vychutnáte  naši  nejnovější  komedii  z prostředí  zubařské ordinace.  Titulní  postavou je  Svatopluk Novák,
znamenitý dentista a veskrze kladný hrdina, snad jen občas poněkud nerozhodný… Od toho jste tady ale vy,
diváci, abyste Svatoplukovi poradili. Vaším úkolem bude v kritických chvílích rozhodovat místo něj. Hrají P.
Florián, E. Dohnalová, V. Senič, H. Karochová, Z. Sajfertová, F. Müller a I. Krmíčková. Režie Milan Schejbal. 

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.



Anotace hosté
Budulínek
Žil  byl  jednou jeden malý  chlapec.  Jmenoval  se  Budulínek.  Rodiče  již  bohužel  neměl.  Zato  měl  ještě
babičku a dědečka! A ti to s Budulínkem neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž vůbec, ale vůbec
neposlouchal!

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.

Dracula
Inscenace  podle  slavné  knihy  Brama  Stokera.  Loutky rozžijí  příběh  hraběte  Draculy.  Mladík  Jonathan
dostane nelehký, ale výborně placený úkol od tajemného hraběte, který touží po jeho snoubence. Převáží
vidina  bohatství  nebo  láska  ke  krásné  Míně?  Spektákl  nabitý  napětím,  humorem,  hudbou  a  divadelní
nadsázkou.

Chvála bláznovství - Axel Hellstenius
Chvála bláznovství  je  příběhem dvou přátel  Ellinga a Kjella  Bjarna,  jež  spolu sdíleli  pokoj  v  ústavu pro
duševně nemocné, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. Divák se stává
svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich
strachu  z  lidí  i  touze  po  lásce  a  přátelství.  Hrají  Martin  Hofmann,  Filip  Blažek,  Michal  Slaný  a  Šárka
Opršálová. Režie Jakub Nvota.

Ošklivé kačátko
Inscenace na motivy klasického příběhu o malém ptáčeti, které se musí od narození vypořádávat s tím, že 
vypadá jinak než ostatní. Nebohé ptáče je proto terčem posměšků a opovržení. Podaří se mu překonat 
všechna příkoří? Najde své místo ve světě? Pokud ano, snad přijde zasloužená odměna…

Pejsek a kočička
To bylo tenkrát, když pejsek a kočička spolu hospodařili. Měli u lesa malý domeček, kde spolu bydleli, a
chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají takové malé a
nešikovné tlapičky…Veselá vyprávění Josefa Čapka pro dva loutkáře a jednoho muzikanta o tom, jak pejsek
a kočička myli podlahu a jak vařili dort.

Peter Black 3
Představeni  Peter Black  3 je  volným pokračováním představení  Peter Black  1 a  Peter Black  2 a taktéž
finálovým ukončením této divadelní  trilogie.  Tak  jako se  předcházející  představení  tematicky zabývala
„vrtkavostí  života“  a situacemi  spojenými  s hledáním  vhodného  zaměstnaní,  tak  jsme  se  v třetím
pokračovaní rozhodli vystavit hlavního hrdinu další zkoušce. Jeho výchozí pozice není vůbec špatná. Má
svoji lásku, svoji  práci, svůj iPhone a střechu nad hlavou a očividně mu nic nechybí. To platí do momentu,
než se dozví, že se z něho stal dědic rodinného sídla.  Jak se vypořádá s nabytou zodpovědností za rodinný
majetek, nebudeme zatím prozrazovat. Povíme jen to, že Peter Black na vlastní kůži zažije, jaké to je mít po
svém boku přátele a blízké lidi, kterým to pálí. Jak říká jedno přísloví: „S chutí do toho a půl je hotovo.“
Zajímavý  příběh,  anglický  projev  s použitím  atraktívních  dialektů,  variabilní  scéna,  žánrově  různorodá
hudba a pestré herecké kreace považujte za samozřejmé. 90 % mluveného slova je v angličtině.



Puss in boots
Veselá  anglicko-česká  pohádka  s písničkami  v nevšedním  zpracovaní  o netradičním  dědictví  v podobě
kocoura, který chce, aby mu jeho pán dal ušít boty, a on ho potom za odměnu  přivede k bohatství a k lásce
krásné princezny.  Pohádka o tom, že se nemusíme bát příležitosti,  nemáme se vzdávat,  zkusit štěstí  a
vytrvat v úsilí, aby se věci změnili k lepšímu. 50 % mluveného slova je v angličtině.

Rocky IX
Uvidíte příběh smutného boxera, jeho osamělých kamarádů a nepřátel  - inscenaci o pustém zoufalství a
nemožnosti se postavit. Jen když je spokojen s utrpením, pak teprve dokáže zůstat stát. Rocky je hrdina.
Není sice zrovna velký chytrák, ale má srdce a správný sen. A věří mu. Věří, že vstane a vyhraje. Pojďte do
ringu a nechte si dát ještě jednu. A ještě a ještě a ještě...

Shirley Valentine – Willy Russell
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá 
matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby 
život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní 
zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává - odjede na 
dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, 
všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity, je určena nejen 
všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou 
zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny 
postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou. 
Představení není vhodné pro děti do 15 let. Režie Zdeněk Kaloč.

Sůl nad zlato
“Ty  mě  máš  ráda  jako  zlato,  ty  jako  stříbro  a  ty  jako  sůl?  Tak  na  to  bych  se  podíval,  fuj  fuj  fuj.”
Pohádka  o  pozlátku,  dobrém  jídle,  nedobrém  jídle  a  čisté  lásce.  Hrané  s  loutkami,  vtipem  a  chutí.
/ na motivy klasické pohádky Boženy Němcové, pro děti od 3 let/

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
14. 1. Obsluhoval jsem anglického krále – Divadlo ABC Praha
16. 1. Prokletí nefritového škorpióna – Dům kultury města Ostravy
17. 1. Prokletí nefritového škorpióna – Hankův dům Dvůr Králové nad Labem
18. 1. Hrdý Budžes – Městské divadlo Mladá Boleslav
22. 1. Číňani – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
23. 1. Hrdý Budžes – Hálkovo městské divadlo Nymburk
24. 1. Velký Gatsby – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
25. 1. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha
28. 1. Ženitba – Městské divadlo Znojmo
30. 1. Válka Roseových – Městské divadlo Mladá Boleslav

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2018
Obsluhoval jsem anglického krále
Ženitba
Spojovací dveře
Ať žijí strašidla
Číňani

Habaďúra
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Katapult
Velký Gatsby
Malina Brothers

Změna programu vyhrazena


