měsíční program - prosinec 2018
VELKÁ SCÉNA
čt

6. 12.

19:00 Dá ma na kol ejích - 1. pre mi éra

pá 7. 12.

19:00 Dá ma na kol ejích - 2. pre mi éra

s o 8. 12.

11:00 Vá noční s how dě tí ze Sportkl ubu Oxygen

s o 8. 12.
ne 9. 12.

19:00 Ucpa ne j s ys té m
15:00 Pri nce zna na hrá š ku

s k. N
s k. D

Dejvi cké di va dl o

po 10. 12.

19:00 Dá ma na kol ejích

s k. A

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

út 11. 12.

19:00 Ka mi l Stři ha vka & Le a ders

st

12. 12.

10:00 Dá ma na kol ejích

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

90,-

čt

13. 12.

17:00 Adventní koncert

Pořá dá ZUŠ Příbra m i , ná m. T.G.M. 155 120 mi n.

50,-

s o 15. 12.

11+14 Pri nce zna Konva l i nka - VÁNOCE V DIVADLE

Di va dl o Pohá dka

80,-

ne 16. 12.

19:00 Brds ké Vá noce s Gi nevrou a jejími hos ty

konce rt

150 mi n.

240, 200,-

po 17. 12.

19:00 Brds ké Vá noce s Gi nevrou a jejími hos ty

konce rt

150 mi n.

240, 200,-

út 18. 12.

19:00 Brds ké Vá noce s Gi nevrou a jejími hos ty

konce rt

150 mi n.

240, 200,-

s t 19. 12.

19:00 Če s ká mš e vá noční

Pořá dá Příbra ms ká fi l ha rmoni e , z.s .

120 mi n.

160, 120,-

čt

19:00 Ma ryš a

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

20. 12.

s k. P1, P2 Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
s k. PP

Pořádá Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, z.s.

Docel a ve l ké di va dl o Li tvínov
a kus ti cký konce rt

s k. G

190, 130,90 mi n.
170 mi n.
65 mi n.

390, 350,90,190, 130,-

120 mi n.

340,-

115 mi n.

190, 130,-

pá 21. 12.

18:00 Če s kos l ovens ké Vá noce

Pořá dá Horni cké muzeum Příbra m, p.o.120 mi n.

200,-

s o 22. 12.

19:00 Vá noční koncert Příbra ms ké ho Bi g Ba ndu

Pořá dá Příbra ms ký Bi g Ba nd, z.s .

120 mi n.

220, 200,-

ne 23. 12.

19:00 Vá noční koncert Příbra ms ké ho Bi g Ba ndu

Pořá dá Příbra ms ký Bi g Ba nd, z.s .

120 mi n.

220, 200,-

čt

19:00 Dá ma na kol ejích

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

27. 12.

s o 29. 12.

19:00 Ma ryš a

ne 30. 12.
po 31. 12.

s k. E

190, 130,-

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

s k. F

190, 130,-

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

115 mi n.

190, 130,-

17:00 Ha ba ďůra

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

145 mi n.

190, 130,-

17:00 Archiv jazyků

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

120 mi n.

190, 130,-

MALÁ SCÉNA
út

4. 12.

17:00 Mi kul á š s ký konce rt

Pořá dá ZUŠ Příbra m I, ná m. T.G.M. 155 60 mi n.

st

5. 12.

17:00 Mi kul á š s ká na díl ka

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

19:00 Swi ngové Vá noce - J. Smi gma tor, L. Ma chá l ková
19:00 Pos l e dní l e č
19:00 Číňa ni

Conda
@JARMILA
LU ka
Pořá dá ZUŠ
Antonína
Dvořá
Příbra m

s o 8. 12.
s t 12. 12.
čt 13. 12.

s o 15. 12. 13+15:30

50,-

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

90 mi n.
60 mi n.

Pá s mo ba l ónkových pohá de k
VÁNOCE V DIVADLE

890,50,120,80,-

ne 30. 12.

19:00 Bedři ch Hrozný

Pořá dá Di va dl o Za vodou

90 mi n.

90.-

po 31. 12.

10:00 Vi nnetou

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

75 mi n.

120,-

po 31. 12.

20:00 Vš e o že ná ch

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

80 mi n.

120,-

PRO ŠKOLY
po 10. 12.

8:30

Pri nce zna na hrá š ku

Docel a ve l ké di va dl o Li tvínov

65 mi n.

70,-

po 10. 12.

10:30 Pri nce zna na hrá š ku

Docel a ve l ké di va dl o Li tvínov

65 mi n.

70,-

út 11. 12.

10:00 Vi nnetou

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

75 mi n.

50,-

po 17. 12.

10:00 Vi nnetou

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m

75 mi n.

50,-

ESTRÁDNÍ SÁL
pá 7. 12.

19:00 Pl e s ONP a .s .

Pořá dá ONP a .s .

s o 8. 12.

19:00 Věneček

Pořá dá Ta ne ční š kol a DD-Da nci ng

s o 15. 12.
pá 21. 12.

10:00 VÁNOCE V DIVADLE
19:00 Věneček

Di va dl o A. Dvořá ka Příbra m
Pořá dá Ta ne ční š kol a DD-Da nci ng

80,-

D-KLUB
st 12. 12. 19:00 Los Trumberos
pá 14. 12. 19:00 Kavárna U Nulté hodiny s Janou Hejkrlíkovou

koncert
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Archiv jazyků – Julia Cho
Současná hořkosladká komedie o tom, že i když máme společnou řeč, neznamená to, že si vždycky
rozumíme. Hlavním hrdinou je George, mladý vědec-archivář, který je naprosto zaujat výzkumem
umírajících jazyků některých národů, které mizí z mapy světa. George patří k nejlepším ve svém
oboru, jeho archiv jazyků je naprosto unikátní, ale komunikace s nejbližšími lidmi mu dělá velké
potíže. Dokáže najít správná slova, která by zachránila jeho skomírající manželství? Hrají M.
Dusbaba, I. Krmíčková,
L. Zedníčková, V. Senič, D. Šišková, M. Timková, L. Typlt, J. Someš a P. Florián. Režie Mikoláš Tyc.
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.
Dáma na kolejích - Vratislav Blažek, Ladislav Rychman
Úsměvný příběh trochu ušlápnuté tramvajačky Marie, která jednou na ulici spatří svého manžela,
jak se líbá s atraktivní slečnou, v šoku vybere všechny úspory z vkladních knížek a začne od základu
měnit nejen svůj vzhled, ale i celý život. Na nadčasové téma zrady, emancipace, prozření a hlavně
lásky budeme nahlížet optikou nadsázky a laskavého humoru. Nebudou chybět velká taneční čísla
a o hudební stránku se postará naše domácí kapela Los Trumberos. Hraje L. Pernetová, J. Vojta, I.
Krmíčková, V. Senič, A. Fixová a další. Režie Lumír Olšovský.

150,150,-

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.
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.
Kavárna U Nulté hodiny s Janou Hejkrlíkovou
Předvánoční povídání Petra Bednáře s Janou Hejkrlíkovou.
Mikulášská nadílka
Po promítání pásma krátkých pohádek předá Mikuláš dětem nadílku od jejich rodičů.
Vinnetou – Vojtěch Štěpánek
Snad každý zná to jméno – Vinnetou!
Pojďte s námi zavzpomínat na hrdinu, který se stal nesmrtelným. Inscenace se volně inspirovala
knihami Karla Maye a filmy podle nich natočenými, ale přináší příběh zcela nový. Svou dobrotu a
statečnost musí Vinnetou tentokrát prokázat tváří v tvář nově příchozímu padouchovi jménem
Otto, který má s územím Apačů své zcela soukromé a nekalé plány... Na pomoc Vinnetouovi
přichází sice také moudrý šaman, ale
i Otto má na své straně silné pomocníky.... Jak vše dopadne, jakou úlohu v tom všem sehraje další
známý hrdina Old Shatterhand - a zvítězí i tentokrát dobro nad zlem? Představení je určeno pro
celou rodinu, dětem od 10 let. Hrají P. Florián, V. Senič, J. Vojta, F. Müller, E. Dohnalová, L. Typlt a
R. Tyleček. Režie Kateřina Baranowska.
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
Adventní koncert
Slavnostní koncert žáků Základní umělecké školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155. Vystoupí
sólisté, komorní soubory, pěvecký sbor a žáci literárně-dramatického oboru.
Bedřich Hrozný
Výpravčí malého nádraží v Kňourech Bedřich Hrozný v podání Krásného Luboše, prožívá ve službě
jeden obyčejný den. Den ve světě dopravních deníků, píštalek, červených čepic a zelených
plácaček. Čas jako by se tu zastavil, přesto vlaky jezdí dál a život přináší nečekané události.....
Brdské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty
Milí kulturní přátelé a příznivci našich koncertů. Ginevra Vás opět po roce srdečně zve na tradiční
vánoční koncerty. Vedle tradičního „Bohoušova dívadla" s principálem Bohoušem Svobodou se
představí dívčí hudební skupina „Andromeda". Jako každý rok nebude chybět další překvapení.
Těšíme se spolu s Vámi na příjemnou vánoční atmosféru a děkujeme za stálou a milou přízeň.
Česká mše vánoční
Na již tradičním vánočním koncertě Příbramské filharmonie a Vepřekova smíšeného sboru zazní
kromě proslulé České mše vánoční "Hej, Mistře"J. J. Ryby též části G. F. Händelova oratoria
"Mesiáš". Diriguje Veronika Kopecká.
Československé Vánoce
Adventní koncert k 100. výročí vzniku Československa v podání smyčcového kvarteta, varhan a
pěveckého oktetu s přednesem vánočních písní. Program: Edmund Pascha – Vánoční mše (výběr),
Bohuslav Martinů – Hry o Marii (výběr), Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční. Účinkující: Wihanovo
smyčcové kvarteto, Pěvecký oktet členů Mezinárodního operního studia Evropské Hudební
Akademie Teplice, Aleš Bárta – varhany. Hudební nastudování – Norbert Baxa.
Kamil Střihavka & Leaders
Kamil Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného a
fenomenálního hlasu v muzikálových rolích – zahraje na akustickém koncertě s kapelou Leaders!
Mikulášský koncert

Koncert ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, ve kterém vystoupí žáci jako sólisté nebo v malých hudebních
seskupeních. Návštěvníci si vyslechnou klasické skladby, písně a recitace.

Poslední leč
Jako každý rok přichází doktor Burke navštívit stařičkého pana revírníka, o něhož se stará
pečovatelka Dobruše. V malé, nepříliš útulné místnosti prožívají oba přátelé neuvěřitelná
dobrodružství, v nichž díky jejich fantazii mění úplně všední věci svou funkci, představy se stávají
skutečností a vzniká tak bláznivý svět, v němž je možné všechno. Účinkují žáci literárnědramatického oboru ZUŠ Antonína Dvořáka pod vedením A. Petruškové.
Princezna Konvalinka

Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, který se uchází o její ruku. Proto
přesvědčí svého tatínka – pana krále, aby princ splnil královské hádanky a úkoly … A jak to celé
dopadne? Kdo získá přízeň princezny a stane se králem?
Princezna na hrášku
Pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které vymění prince Kvída a princeznu
Evelínu za děti sluhů a tím způsobí celou řadu zmatků. Král neví, že princ je vlastně myslivecký
synek a sluha Ondřej, že je jeho syn. A když do zámku přijde ještě komorná Terezka, která je
vyměněná princezna, zmatky vrcholí. Díky dvěma drakům, Žofce a Ludvovi, malému zelenému
hrášku a knížce pana Andersena nakonec všechno dobře dopadne.
Swingové Vánoce: Jan Smigmator a Leona Machálková & Swingging Q
Swingové Vánoce 2018 jsou postaveny na pódiové souhře JAN SMIGMATOR & SWINGGING Q.
Hostem Swingových Vánoc 2018 bude zpěvačka Leona Machálková, zazpívá písně ze svých 2
nejnovějších alb a duety s J. Smigmatorem. Drink a dárek zdarma. Vstupenky v prodeji pouze na
pokladně a v obchodním oddělení divadla.
Ucpanej systém - Irvine Welsh
Drsné obrázky ze společenského života spodiny podle povídek z knihy a scénáře k filmu Irvina
Welshe. „Proč Bůh sedí na střídačce...?“. Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou
nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště
citlivé na tento způsob vyjadřování. Hrají I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, M. Myšička/P. Šimčík, M.
Pechlát, J. Plesl,
H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová. Režie Michal Vajdička.
Vánoční koncert Příbramského Big Bandu
Tradiční Vánoční koncert, ve kterém se letos představí Ester Kubátová, Kateřina Tošnarová,
Barbora Tellinger, její manžel John Fresk - piano a zpěvák, David Uličník. Ani tento rok nebude
chybět dětský pěvecký sbor Canzonetta pod vedením sbormistryně Jaroslavy Kunické - Halamové.
Vánoční show dětí ze Sportklubu Oxygen
Sobotní dopoledne bude závěrečnou tečkou za závodní sezónou 2018. Můžete se těšit na
vystoupení nejmladších dětí od 3let, na závodní sestavy fitness step aerobiku a sportovního
aerobiku i na vystoupení dětí, které v Oxygenu cvičí jen pro radost.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
2. 12. Hrdý Budžes – Divadlo Bez zábradlí Praha
3. 12. Válka Roseových – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
8. 12. Hrdý Budžes – Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
13. 12. Hrdý Budžes – Metropol České Budějovice
19. 12. Hrdý Budžes – Nové divadlo Plzeň
21. 12. Obsluhoval jsem anglického krále – Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
28. 12. Dáma na kolejích – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019
Caveman (v prodeji od 1. 11. 2018)
Pavel Šporcl: Gipsy Fire (již v prodeji)

Javory beat
Velký Gatsby
Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby
Habaďůra
Divadelní ples
Dáma na kolejích
Prokletí nefritového škorpióna
Vinnetou
Můj romantický příběh

Změna programu vyhrazena

