
čt 6. 6. 19:00 Ta nec na  konci  l é ta  - 1.  premi é ra s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140 Kč
pá 7. 6. 19:00 Ta nec na  konci  l é ta  - 2. premi éra s k. PP Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140 Kč

po 10. 6. 10:00 Ta nec na  konci  l é ta s k. G Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 90 Kč

út 11. 6. 19:00 Mi s tři  hous l í Pořá dá  Dvořá kovo Příbra ms ko, z. ú. 120 mi n. 460 Kč

s t 12. 6. 19:00 Vš e  o mužích Studi o DVA di va dl o 200 mi n.

čt 13. 6. 19:00 Ta nec na  konci  l é ta  s k. A Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 200, 140 Kč

ne 16. 6. 16:00 Hrdi nové s k. SD Di va dl o v Rytířs ké 120 mi n. 290, 250 Kč

po 17. 6. 19:00 Ta neční vys toupení TC R.A.K. Pořá dá  T.C.RAK, z.s . 90 mi n.

út 18. 6. 17:00 Sl a vnos t ZŠ Bra tří Ča pků v Příbra mi Pořá dá  ZŠ Bra tří Ča pků 279, Příbra m VII 60mi n.

pá 21. 6. 18:30 Spojeni  ta ncem IX Pořá dá  Ta neční s tudi o ELPÉ 90 mi n. 140, 110 Kč

ne 23. 6. 17:00 Ba l etní s třípky VI I Pořá dá  Iva na  Bouš í 120 mi n. 150 Kč

s o 1. 6. 17:00 Di va dl o o pá té Pořá dá  ZUŠ Antonína  Dvořá ka  Příbra m 90 mi n. 50 Kč

po 3. 6. 19:00 Spl a š ené  nůžky s k. F Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 130 Kč

út 4. 6. 17:00 Vš i chni  ta nčí I I Pořá dá  Ta neční s tudi o ELPÉ 45 mi n. 90 Kč

s t 12. 6. 19:00 Můj roma nti cký příběh Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 125 mi n. 130 Kč

út 18. 6. 19:00 Číňa ni Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 60 mi n. 130 Kč

ne 23. 6. 17:00 Je ža to Pořá dá  Ježa ta 60 mi n.

čt 27. 6. 19:00 Ca vewoma n Pořá dá  Poi nt s .r.o. 90 mi n. 390 Kč
pá 28. 6. 9:00 Sl a vnos tní rozl oučení s e  žá ky 9. tříd Pořá dá  ZŠ Příbra m, 28. října  1 60 mi n.

út 11. 6. 10:00 Vi nnetou Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 50 Kč

Svět kos ti ček výs ta va 80, 50 Kč

st 5. 6. 19:00 Los Trumberos koncert 150 Kč

s t 19. 6. 19:00 Boj o Jeruza l ém Ces topi s ná  předná š ka  Ji řího Ka l á ta 150 Kč

s t 26. 6. 19:00 Di va dl o A. Dvořá ka  Příbra m 150 KčKa vá rna  U Nul té  hodi ny s  Ma rti nem Dus ba bou

1. 6. -  30. 6. 2019

D-KLUB

ESTRÁDNÍ SÁL

měsíční program - červen 2019

MALÁ SCÉNA

VELKÁ SCÉNA

PRO ŠKOLY



Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram

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.

Kavárna U Nulté hodiny s Martinem Dusbabou
Hostem Petra Bednáře bude herec Martin Dusbaba.

Můj romantický příběh - D. C. Jackson
Třicítka za vámi a stále single? To člověka staví před ošemetnou otázku: Hledat dál svůj vysněný,
dokonalý protějšek a možná zůstat navždy sám, nebo se spokojit  s někým, kdo není dokonalý,
vlastně je  dost  příšerný,  ale  má vás  rád? Strhující  romantická  komedie  současného skotského
autora D. C. Jacksona vypráví stejný příběh dvěma pohledy - muže Toma a ženy Amy. Seznámili se
v práci a „nedopatřením“ spolu strávili vášnivou noc. A co teď?  Hrají P. Florián, I. Krmíčková, E.
Dohnalová, M. Timková a J. Láska. Režie Filip Müller. Vhodné pro diváky od 16 let.

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.

Tanec na konci léta – Brian Friel
Mladý muž Michael vzpomíná na dětství, které strávil v chudé irské vesnici se svou matkou a jejím
čtyřmi sestrami. Jeho očima sledujeme úsměvné a dojemné osudy žen, velmi vitálních, statečných i
láskyplných,  ale  také  osamělých.  Jejich  život  je  ovlivňován  nejen  místem  „na  konci  světa“  a
předválečnou dobou, avšak i velmi odlišnými povahami každé z nich a událostmi, které příjemně i
krutě narušují jejich „obyčejný“ život: Sestry si pořídily rádio, které jim hraje k tanci; po letech se
vrací  z Afriky  jejich  bratr,  původně  katolický  misionář,  který  ale  prošel  velkou  osobnostní
proměnou. Za nejmladší ze sester, svobodnou matkou, zase tu a tam přijíždí na návštěvu vášnivý
tanečník a fantasta Gerry, otec malého Michaela. Každý z přítomných touží aspoň po kousku svého
štěstí a snaží se – leckdy přes velké překážky a oběti – za ním jít…
Celým příběhem prostupuje tanec – ať už jako výraz radosti, sblížení a dorozumění, rituál či jako 
symbol svobody a životadárné síly. Hrají L. Typlt, H. Lapčíková, A. Fixová, I. Krmíčková, E. Nejedlá, 
M. Timková,
 J. Vojta, V. Senič. Režie Petr Hruška.



Vinnetou - Vojtěch Štěpánek
Snad každý zná to jméno – Vinnetou! Pojďte s námi během představení určeného pro celou rodinu
zavzpomínat  na hrdinu,  který se  stal  nesmrtelným.  Předloha  naší  inscenace  původně  vznikla
na motivy  knih  Karla  Maye  a zejména  německých  filmových  westernů  ze šedesátých
a sedmdesátých let minulého století, které jsme všichni viděli alespoň…několikrát. A možná nejen
z nostalgie  je  máme  dodnes  v paměti  a vyprávíme  o nich  dětem.  Chceme,  aby  také  znaly
hrdinného náčelníka Apačů a Old Shatterhanda. I když se nám dnes jejich dobrodružství mohou
zdát  i legrační,  celé generace dětí  si  hrávaly  na indiány a pokrevní  přátelství  na život a na smrt.
Proto se v naší inscenaci, uchopené s divadelností a hravostí, jaké znáte např. z inscenace Tajemný
hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům oděným v jelenici nejen zasmát, ale také
jim fandit, aby svůj boj dobra se zlem opět vyhráli. Hrají P. Florián, V. Senič, J. Vojta, F. Müller, E.
Dohnalová, L. Typlt a R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska.

Anotace hosté
Baletní střípky VII
V letošním roce Baletní střípky představí první část z baletu Giselle. Ve druhé části vystoupení se
můžete těšit na první krůčky dětí na špičkách a spoustu jiných tanců.

Boj o Jeruzalém
Jeruzalém. To slovo se tak lehce převaluje na jazyku, jako by tam patřilo, jako by ho člověk vyslovil
snad tisíckrát a měl ho vypálené v mozku. Jméno města, u nějž máme pocit, že ho známe, aniž
bychom ho kdy navštívili. Provází nás od narození, v myšlenkách i touhách. Kdo někdy ve Městě
měst žil ví, že vše se točí kolem něj. A pokud se přímo netočí, tak si o něm alespoň lidé povídají.
Jeruzalém je totiž pupkem světa.

Cavewoman
Po více  než  patnácti  letech  úspěšného uvádění  inscenace Caveman  přichází  agentura  Point  s 
Cavewoman.  
"Praktické tipy k odchovu a pěstování partnera"  
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní
one  man  show  Caveman  a  seznámit  se  s  hrdinkou  nového  představení  o  jeskynní  ženě
Cavewoman. Pobaví  Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy,  na to, co dělá muže
mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem
obou pohlaví.  “Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a
ženy, snažící  se žít  vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou
pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show
Caveman.  Příběh  se  však  tentokrát  odehrává  v  předvečer  svatby  hlavní  a  jediné  hrdinky
představení - Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu
sdílí  své starosti,  pochybnosti  a pocity úzkosti pramenící  z obavy,  zda si vybrala toho pravého.
Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky,
nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování.  
Hraje Helena Lapčíková.

Divadlo o páté
Závěrečná představení všech žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram. 
Těšit se můžete na muzikál Princové jsou na draka za hudebního doprovodu kapely Schunky, verše 
F. Hrubína, nebo improvizovanou dramatizaci nejstarších.



Hrdinové – Gérald Sibleyras
Tři  veteráni  z  první  světové  války,  Gustav,  René  a  Fernand,  spolu  žijí  v  domově  důchodců  –
pravidelně  se  setkávají  na  terase  svého  současného  útočiště,  vzpomínají  na  svou  minulost  a
popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem,
trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v
jeho hlavě, a není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista,
který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu
chvíli  rozhodne  vzepřít  monotónnímu  životu  „ve  výslužbě“,  v  němž  jedinou  perspektivu
představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr
prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním dobrodružství? A
potvrdí  pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí? Hrají  Petr Kostka, Jaroslav Satoranský a
Miroslav Vladyka. Režie Petr Slavík.

Mistři houslí – Hudební festival Antonína Dvořáka
Účinkují:  Václav Hudeček – housle, Jan Mráček – housle, Marie Hasoňová – housle, Filharmonie 
Hradec Králové,      Andreas Sebastian Weiser – dirigent. Vstupenky v prodeji na www.ticketportal.cz.

Slavnost ZŠ Bratří Čapků v Příbrami
Slavnostní odpoledne pro rodiče a přátele ZŠ Bratří Čapků v Příbrami. Žáci si spolu se svými učiteli 
připravili různá vystoupení, která jsou výsledkem jejich spolupráce a nápaditosti.

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd Základní školy Příbram VII, 28. října 1

Spojeni tancem IX
Tradiční závěrečné představení žáků Tanečního studia ELPÉ. Můžete se těšit na večer plný tance. 
Žáci všech věkových kategorií se vám představí v námětově pestrých choreografiích. V závěru 
večera se vám představí také profesionální host z oblasti současného tance. 

Vše o mužích – Miro Gavran
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron 
smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají Michal 
Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Režie Jana Janěková.

Všichni tančí II
Představení nejmladších žáků Tanečního studia ELPÉ. Program nejmladších dětí bude zpestřen i 
představením starších žáků studia. Budete mít také možnost shlédnout představení 
profesionálního hosta z oblasti současného tance. 

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
5. 6. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
14. 6. Tanec na konci léta – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
15. 6. Hrdý Budžes – Divadlo Gong Praha
17. 6. Hrdý Budžes – Městské divadlo Zlín
19. 6. Balada pro banditu – Divadlo K. H. Máchy Litoměřice
20. 6. Balada pro banditu – Skanzen Kouřim
22. 6. Balada pro banditu – Skanzen Vysoký Chlumec

https://www.hfad.cz/vaclav-hudecek/
https://www.hfad.cz/andreas-sebastian-weiser/
https://www.hfad.cz/filharmonie-hradec-kralove/
https://www.hfad.cz/filharmonie-hradec-kralove/
https://www.hfad.cz/marie-hasonova/
https://www.hfad.cz/jan-mracek/


28. 6. Balada pro banditu – Skanzen Přerov nad Labem

Hrajeme na letních scénách – předprodej vstupenek bude zahájen 1. 6. 
2019
21. 6. Jak jsem vyhrál válku – Lesní divadlo Na Skalce Nové Podlesí u Příbrami
24. 6. Jak jsem vyhrál válku – Zámek Březnice
25. 6. Balada pro banditu -  Lesní divadlo Na Skalce Nové Podlesí u Příbrami
30. 8. Jak jsem vyhrál válku – Zámek Hluboš

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2019
Číňani
Splašené nůžky
Dáma na kolejích

Tanec na konci léta
Pohádky z pařezové chaloupky

Změna programu vyhrazena


