
út 2. 4. 17:00 Ha ba ďůra  - náhradní termín za 28. 1 . s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 145 mi n. 200, 140 Kč

s t 3. 4. 17:00 Ja rní koncert ZUŠ Antonína  Dvořá ka  Příbra m Pořá dá  ZUŠ Antonína  Dvořá ka  Příbra m150 mi n. 50 Kč

ne 7. 4. 19:00 Dá ms ká  š a tna Agentura  Ha rl ekýn 105 mi n. 310, 290 Kč
po 8. 4. 19:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 115 mi n. 200, 140 Kč
s t 10. 4. 19:00 Na l evo od výta hu s k. N Pa ntheon Producti on 350, 310 Kč

s t 17. 4. 19:00 Ol ympi c Pořá dá  VM ART 750, 690 Kč

út 23. 4. 19:00 Ka rel  Pl íha l koncert 320, 200 Kč

s t 24. 4. 19:00 Ma ryš a Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 115 mi n. 200, 140 Kč

čt 25. 4. 19:00
Sl a vnos tní za há jení 51. ročníku 
Hude bního fe s ti va l u Antonína  Dvořá ka  
Příbra m

Pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z.ú. 150 mi n. 460 Kč

ne 28. 4. 15:00 Pyš ná  pri ncezna s k. D Di va de l ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové 90 Kč

út 30. 4. 17:00 Ja k js em vyhrá l  vá l ku s k. KMD Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 115 mi n. 200, 140 Kč

po 1. 4. 19:00 Číňa ni Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 130 Kč

čt 11. 4. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. P1 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

pá 12. 4. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

ne 14. 4. 15:00 Kocour v botá ch Buchty a  l outky 50 mi n. 90 Kč

út 16. 4. 19:00 Moc a  s íl a  hypnózy Ja kub Kroul ík 190 Kč
s t 17. 4. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

s t 24. 4. 17:00 Zvířá tka  na  s ta tku
Pořá dá  ZUŠ Příbra m I , ná m. T.G.M. 
155

60 mi n.

čt 25. 4. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

po 15. 4. 9:00 Kocour v botá ch Buchty a  l outky 50 mi n. 70 Kč

po 29. 4. 8:30 Pyš ná  pri ncezna Di va de l ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové 70 Kč

po 29. 4. 10:30 Pyš ná  pri ncezna Di va de l ní s pol ečnos t Jul i e  Juri š tové 70 Kč

čt 11. 4. 20:00 Buty koncert 300 Kč

s o 6. 4. 14:00 Ča rovná  díl na  kouzel ni ce  Hermíny Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

út. 9. 4. 19:00 Ces topi s ná  předná š ka  Luká š e  Synka  o Sa uds ké  Ará bi i 150 Kč

po 15. 4. 19:00 Pe&Pe koncert 150 Kč

čt 18. 4. 19:00 Ze l ený čtvrtek téma ti cký večer

ne 28. 4. 11:30 Rybí s peci a l i ty Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m

ne 28. 4. 17:00 Němé grotes ky Promítá ní s  kl a vírním doprovodem 50 Kč

út 30. 4. 20:00 Ka vá rna  U Nul té  hodi ny s  Al eš e m Há mou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 150 Kč
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Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram

Čarovná dílna kouzelnice Hermíny
První z pravidelných odpolední pro maminky s dětmi plných fantazie, zábavy a tvoření. Děti si z 
nich odnesou domů úsměv na tváři i několik krásných a praktických výrobků. Vhodné pro děti od 3 
let. Kouzelné ingredience v ceně. 

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 Jaromír Nosek a Anna Fixová. Režie Milan Schejbal.

Habaďůra – Michael Cooney
Jak už název komedie napovídá, jde tady o velkolepý podfuk. Dosud spořádaný občan Eric Swan
odhalil  trhliny v systému sociálních dávek a začal  je mazaně využívat.  Manželka Linda však brzy
objeví v jeho skříni dámské prádlo nadměrných velikostí a je odhodlána situaci řešit s odborníkem.
Vtom  se  dostaví  kontrolor  ze sociálního  úřadu,  slečna  z pohřebního  ústavu  a navíc  jeden
z nájemníků  chystá  svatbu…  Zkrátka  na obzoru  je  hned  několik  katastrof!  Hrají  J.  Konečný,  I.
Krmíčková, F. Müller, P, Florián, J. Vlach, D. Šišková, L. Typlt, R. Tyleček, K. Fixová, E. Dohnalová.
Režie Milan Schejbal.

Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček 
Pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se! Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie
dostane – také pro řadu diváckých žádostí  – příležitost  znovu vás pobavit  i  dojmout.  Ve zcela
novém obsazení uvidíte příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií
armády. Svým naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v
rozkazech  a  drilu  nalezli  smysl  svého  života.  Každý  nadřízený  se  ho  snaží  co  nejdříve  zbavit!
Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické
a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom
zakryli slzy…V jedné z hlavních rolí se představí Aleš Háma. Režie Milan Schejbal.

Kavárna U Nulté hodiny s Alešem Hámou
Hostem Petra Bednáře bude herec, muzikant a moderátor Aleš Háma.

Maryša – Alois a Vilém Mrštíkové
Tragický  příběh  mladé  ženy,  kterou  zničily  obecné  konvence,  rodinná  a společenská  autorita,
poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho
postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů
popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu
vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo cesta
do pekel? Hrají T. Töpfer, H. Karochová, A. Fixová, V. Senič, D. Šišková, D. Krchňavý, E. Miláčková,
K. Fixová, H. Vondrušková, M. Dusbaba. 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.

Anotace hosté
Buty
Česká populární hudební skupina. Na podiích jsou doma už více než 30 let.

Dámská šatna – Arnošt Goldflam
Skrze setkání a rozhovory v divadelní šatně dává komedie nahlédnout do osudů čtyř hereček. Do
života Marie právě vstupuje nový muž, prožívá počáteční okouzlení i následné rozčarování. Trudu s
malou  dcerou  zase  již  po  několikáté  opouští  manžel.  Mladičká  Klára  přirozeně  touží  po  roli,
divadelním růstu i úspěchu. Nejstarší Líza řeší v obecnější rovině smysluplnost hereckého poslání.
Ve čtyřech generačních rovinách lze paralelně sledovat často provázané osobní i profesní události.
Komedie skvěle poodhaluje jindy tak skryté atraktivní prostředí divadelního zákulisí. Hrají Daniela
Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová. Režie Arnošt Goldflam.

Jarní koncert ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram
Na koncertě vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru školy. Představí se
pěvecké sbory, komorní soubory, školní orchestry zaměřené na interpretaci klasické, jazzové, 
rockové hudby a sólisté.

Karel Plíhal
Ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi s rukou
vrací na koncertní podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou,
aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla
Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové. Na
Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě
inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících
či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění. Nevhodné pro děti do 12-ti
let!!!

Kocour v botách
Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví...Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a 
nejmladší, hm, 
na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on 
totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo... Nevěříte? Tak se 
přijďte podívat!

Moc a síla hypnózy
Beseda s hypnotizérem a mentalistou Jakubem Kroulíkem. Dozvíte se co je hypnóza a jestli může
být nebezpečná. Jakub Kroulík ovládne Vaší mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku hýbe
vaším tělem. Možná se pokusíte bránit, ale nakonec stejně uděláte to, co chce on. Takovou moc



nad Vámi může mít mentalista. Člověk, který se díky svým trikům umí ostatním lidem dostat pod
kůži.

Nalevo od výtahu – Gérard Lauzier
Nervózní  výtvarník  Yan  čeká návštěvu  známé pařížské krasavice.  Yanova sousedka vyprovází  v
negližé svého muže k výtahu, při návratu se jí ale nešťastnou náhodou zabouchnou dveře od bytu.
Zazvoní  na  Yana,  kterého  napadne  přelézt  do  jejího  bytu  přes  společný  balkon.  Nervózní  z
očekávané návštěvy ženy svých snů se na balkoně košilí  zahákne za zábradlí.  V Yanově bytě je
polonahá žena, on visí bezmocný nad propastí a vysněná dáma je za dveřmi. To je úvodní situace
úspěšné komedie plné podobně neočekávaných dějových zvratů a vtipných, mistrně napsaných
dialogů.  Hrají  Roman  Vojtek,  Lenka  Zbranková,  Jiří  Ployhar,  Vilém  Udatný  a  další.  Režie  Petr
Svojtka.

Němé grotesky
Stylové promítání "němých filmových grotesek" z 16 mm pásu za doprovodu živého klavíru.

Olympic
Jedinečný  koncert  nestárnoucí  rockové  legendy  české  hudební  scény.  Skupina  ve  složení  Petr
Janda,  Milan Broum, Jiří  Valenta a Martin Vajgl zahrají  skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romantiků a Trilobit. Samozřejmě že dojde i na největší hity
skupiny Olympic.

Pe&Pe
Dvojice zkušených muzikantů Petra Fabianová (housle, kytara, zpěv) a Petr Ježek (banjo) prezentují
autorskou akustickou tvorbu a tvorbu z oblasti americké i anglosaské tradice.

Pyšná princezna
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se
za ní vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si
cestu k srdci pyšné princezny. Jejich lásku chce překazit rádce, který Půlnoční království ovládá.
Miroslav  a  princezna  proto  uprchnou  a  na  útěku  zažijí  nečekaná  dobrodružství.  Princezna  se
nakonec dovídá, že její milý není zahradník, ale král a nic už nestojí v cestě pravé královské svatbě.

Slavnostní zahájení 51. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
Účinkují Soňa Červená, Julie Svěcená, Lucie Silkenová, Martin Bárta, Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK. Dirigent Tomáš Brauner. Vstupenky v prodeji na www.ticketportal.cz.

Zelený čtvrtek
Zelené pivo, „zlatonosná slepice“, hrátky s Pedálem, poněkud divná obsluha…prostě báječný 
večer. Zelené oblečení vítáno.

Zvířátka na statku
Původní hudební pásmo pro děti z mateřských a základních škol tentokrát pro veřejnost. V 
programu můžete vyslechnout lidové i umělé písně s hudebními  doprovody, říkadla, skupinová i 
sólová vystoupení. Průvodci pořadu budou žáci literárně - dramatického oboru. Scéna bude 
vyzdobena pracemi žáků výtvarného oboru. I na statku se hraje, zpívá a maluje. 

https://www.hfad.cz/sona-cervena/
https://www.hfad.cz/tomas-brauner/
https://www.hfad.cz/symfonicky-orchestr-hl-m-prahy-fok/
https://www.hfad.cz/symfonicky-orchestr-hl-m-prahy-fok/
https://www.hfad.cz/martin-barta/
https://www.hfad.cz/lucie-silkenova/
https://www.hfad.cz/julie-svecena/


HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 4. Hrdý Budžes – Karlovarské městské divadlo
3. 4. Vše o ženách – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
4. 4. Hrdý Budžes – Kulturní zařízení města - Panský dům Choceň
5. 4. Dáma na kolejích – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
10. 4. Hrdý Budžes – Divadlo Karla Pippicha Chrudim
12. 4. Hrdý Budžes – Masarykovo divadlo Jičín
14. 4. Maryša – Smetanův dům Litomyšl
15. 4. Válka Roseových – Městské divadlo v Děčíně
17. 4. Hrdý Budžes – Dusíkovo divadlo Čáslav
18. 4. Dáma na kolejích – Velký sál Záložny v Litovli
26. 4. Dáma na kolejích – Městské divadlo Děčín
29. 4. Balada pro banditu – Městské divadlo Kladno

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2019
Habaďůra
Dokud nás milenky nerozdělí
Partička
Velký Gatsby
Listopad
Ewa Farna
Obsluhoval jsem anglického krále
A pak už tam nezbyl ani jeden

Čert a Káča
Dáma na kolejích
Jak jsem vyhrál válku
Splašené nůžky
Vše o ženách
Můj romantický příběh
Vinnetou

Změna programu vyhrazena


