


Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram

Druhá strana kulis – Florian Zeller
Zdánlivě  banální  epizoda  ze života  Daniela  a Isabelle,  manželského  páru,  který zve  na večeři  svého  dlouholetého  kamaráda
Patricka a – jeho novou, krásnou a mnohem mladší přítelkyni Emmu. Je, anebo není to dobrý nápad, když Patrickova bývalá žena
byla tak milá a dobrá přítelkyně? Všechno se komplikuje, ale někdo je přece jen ve výhodě: diváci. Všichni v hledišti uslyší nejen
to, co budou zúčastnění říkat, ale i vše, co se odehrává v jejich hlavách a srdcích. Příběh, který mohla prožít řada z nás, se stává
brilantní komedií o bilancování, životní krizi a zamyšlením nad otázkou, zda vůbec někdy jsme skutečně upřímní. Česká premiéra.
Hrají V. Rašilov, H. Lapčíková, M. Dusbaba a E. Nejedlá. Režie Mikoláš Tyc.

Chleba s máslem  - Gabriel Barylli 
Komorní komedie, tentokrát pro tři muže. Architekt Martin a herec Stefan konečně našli po svých neúspěšných partnerských
vztazích řešení: bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klape jim to. Dokonce společně chystají oslavu narozenin pro kamaráda
Petera a jeho ženu. Něco se ale zvrtne a z domácnosti dvou mužů je najednou domov pro tři. Zpočátku to vypadá jako ideál. Až
do chvíle, kdy se jeden z nich opět zamiluje… Hrají P. Florián, L. Typlt a M. Holzknecht. Režie Hana Marvanová.

Jméno - Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière 
Chytrá, krutá i dojemná komedie o tom, co všechno může způsobit jediné slovo. Jméno pro dítě, které se ještě nenarodilo.
Rodina a přátelé mají strávit příjemný večer, ale když Vincent, úspěšný čtyřicátník a budoucí otec, vysloví to jméno, vyvolá odpor
a zděšení.  Poklidná večeře se mění ve směšně bláznivou, i  když drsnou přestřelku názorů. Co všechno se skrývá v rodinné
historii? O jak překvapivých vztazích, jež měly zůstat tajemstvím, se dozvíme? Když kostlivci vylezou ze skříní, reaguje někdo
hystericky, někomu nezbývá než se s krutou pravdou smířit a někdo se královsky baví! Hrají L. Valenová, M. Dusbaba, K. Grygar,
J. Konečný a M. Timková. Režie Adam Doležal.

Kavárna U Nulté hodiny s Kryštofem Grygarem
Hostem Petra Bednáře tentokrát bude člen hereckého souboru našeho divadla Kryštof Grygar.

Limonádový Joe – Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy, známé především díky filmovému zpracování. Limonádový Joe
od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci
nejen z naivních barvotiskových příběhů o „neohrožených mstitelích bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. V naší verzi se
znovu setkáte nejen se všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se z původní Brdečkovy hry do filmu nedostaly. Známé
i nové písně zahraje naše divadelní kapela Los Trumberos.

Podivný případ se psem - Simon Stephens podle románu Marka Haddona
Neobyčejně přitažlivý příběh patnáctiletého Christophera, který v noci na zahradě objeví zabitého psa. Coby velký obdivovatel
Sherlocka  Holmese  se  rozhodne  vést  detektivní  pátrání.  Chlapec  je  neobyčejně  nadaný,  mimořádně  vyniká  v  počtech,
ale v každodenním světě je ztracený,  k cizím lidem nedůvěřivý.  Díky vyšetřování  se ale Christopher vydává na dobrodružnou
cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama. Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Hrají K. Grygar, L.
Valenová, V. Rašilov, K. Fixová, H. Lapčíková, A. Fixová, L. Typlt, P. Florián, J. Someš, M. Timková. Režie Petr Hruška

Přišel na večeři - George Simon Kaufman, Moss Hart – úprava Jan Werich 
Bravurní inteligentní komedie se odehrává v padesátých letech minulého století a začíná tím, že si slavný americký spisovatel a
rozhlasový reportér Sheridan Whiteside si při návštěvě malého městečka kdesi v Ohiu zlomí nohu. Nedobrovolný pobyt v  domě
úzkoprsých majitelů zvládá jen díky své neobyčejné bystrosti,  důmyslnosti  a svébytnému ironickému humoru. Nejenže dům
doslova obsadí,  ale jeho majitele  takřka  terorizuje svými požadavky a především návštěvami  slavných hereckých osobností
tehdejší Ameriky. V hlavní roli Roman Štabrňák. 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.

Špinavý obchod - Robin Hawdon 
Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace jedna na druhou.  Dvě krásné tanečnice Mandy a Tania
z londýnského nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom špinavé peníze a řetězec nedorozumění. Velký
šéf klubu Mack však nesmí zjistit nic. „Svoje“ děvčata i  peníze si  přísně hlídá a má na to drsné kumpány. Ale protože jsme
v komedii, každá situace má svůj nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na své straně mají ty správné hochy, co se
nebojí  nasadit život, i  kdyby se kvůli  tomu měli převléct za… Nechte se překvapit! Hrají  E. Nejedlá, K. Grygar, P. Florián, L.
Valenová, V. Senič, P. Bednář a R. Tyleček. Režie Milan Schejbal.



Třicet devět stupňů - Patrick Barlow 
Groteskní  parodie  klasické  špionážní  detektivky.  Hlavní  hrdina,  britský  světoběžník  Hannay,  se  podivnou  shodou  okolností
dostane do prekérní situace – v jeho bytě dojde k vraždě a on se stane hlavním podezřelým. Samozřejmě se snaží uniknout, ale
hlavně nalézt a usvědčit pravé viníky. Hraje o čas, musí překonat klasická protivenství akčních hrdinů. Prchá po střeše jedoucího
vlaku,  hrozí  mu nebezpečí  ze strany podplacených politiků i  bojácných domorodců,  láme srdce žen,  prostě zažije vše,  co k
tomuto žánru patří. Nakonec se mu podaří probojovat se až ke šťastnému konci. Pravda a láska vítězí. Hrají J. Konečný, A. Fixová,
M Dusbaba a K. Grygar. Režie Kateřina Baranowska.

Zahraj to znovu, Same - Woody Allen
Manželský  pár  hledá  pro svého  nejlepšího  přítele,  který se  nedávno  rozvedl,  tu  pravou  ženu.  Ale protože  jde  o typicky
allenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není to dohazování právě snadné… Nežijí ideální ženy jen ve  světě
fantazie? Hrají M. Holzknecht, E. Nejedlá, K. Grygar, M. Timková, z filmové dotáčky O. Vetchý. Režie Milan Schejbal.

Anotace hosté
Adventní koncert
Slavnostní koncert žáků ke 30. výročí založení ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155. Vystoupí sólisté, komorní soubory i 
pěvecký sbor Canzonetta. Programem nás provedou žáci literárně-dramatického oboru.

Česká mše vánoční
Příbramská filharmonie spolu s Vepřekovým smíšeným sborem srdečně zve na tradiční vánoční koncert. Pod taktovkou 
dirigentky Veroniky Kopecké zazní skladby: J. J. Ryby: Česká mše vánoční "Hej, Mistře!", J. V. Sticha: Koncert pro lesní roh a 
orchestr Es dur a skladba K. Steckera: Koleda.

Kabaret proti nám!
Neotřesitelně zábavný kabaret plný rozverných písní, humorných skečů a poezie. A navíc dvojice moderátorů, která prostě zařídí,
že se budete náležitě bavit. Víc nezabaví ani severočeský exekutor! Hrají Jan Duchek, Lukáš Habanec, Klára Šidlová, Kateřina
Fafílková, Zdeněk Melín, Adam Caha, Jiří Vedral, Petr Mikulka.

Mikulášská nadílka
Po promítání pásma krátkých pohádek předá Mikuláš dětem nadílku od jejich rodičů.

Mise na Mars
Děj této hry začíná startem rakety s pečlivě vybranou mezinárodní posádkou zkušených kosmonautů a odborníků, zástupců 
pořádající země, resp. velkého vůdce. Cíl cesty je patrný z názvu, ovšem důležitá je samotná cesta. Hra je hlubokou 
psychologickou a sociologickou sondou do problémů malé skupiny špičkových odborníků vystavených obrovskému tlaku při 
řešení mimořádně náročných úkolů během pobytu v uzavřeném prostoru kosmické lodi. Zároveň je patrné, že většina problémů 
vzniká z nadměrně ambiciozních plánů velkého neomezeného vůdce malé bezvýznamné země. Hra si neklade za cíl nastavovat 
komukoliv zrcadlo, vzdělávat diváka, nebo dokonce nabízet hluboký umělecký zážitek.

Silnice – La Strada Federico Fellini
Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl. Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil
jako námět divadelní hry, která sděluje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten
nejubožejší. Také soužití dvojice potulných komediantů, propastně odlišných, má tajemný důvod. Cituplná nota je v pravou chvíli
přehlušována veselým rámusem jejich vystoupení. Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou pravdu: K tomu, aby
umělec diváky pobavil, nepotřebuje technické zázraky, ale spíš pohotovost, vtip a odvahu. Hrají Bára Hrzánová, Radek Holub,
Zbigniew Kalina, Klára Cibulková a Radek Zima. Režie Lída Engelová.

Vánoce v Muzeu s Ginevrou
Ginevra Vás opět po nucené kulturní pauze srdečně zve na tradiční vánoční koncerty. Vedle tradičního ,,Bohoušova dívadla" s
principálem Bohoušem Svobodou se představí další hosté, kteří budou pro Vás, jak věříme, milým překvapením. Těšíme se spolu
s Vámi na příjemnou vánoční atmosféru a děkujeme za stálou a milou přízeň.

Vánoční koncert Příbramského Big Bandu
Příbramský Big Band Vás zve na tradiční Vánoční koncerty v tradičním čase a nabízí tradiční vánoční atmosféru bez přívlastků.
Nenechme si ukrást nejkrásnější svátky v roce a spolu s dětským sborem Canzonetta, Jaroslavou Kunickou - Halamovou, Ester
Kubátovou, Kateřinou Tošnarovou, Davidem Uličníkem, Alešem Bendou a swingující kapelou se pojďme radovat a užít si vánoční
čas. Čas pokory, úcty a lásky.

Vánoční koncert ZŠ 28. října 1, Příbram
Slavnostní koncert k 30. výročí založení hudebních tříd dirigují E. Káčerková, H. Kaiserová a B. Zívrová, hudební doprovod M. 
Troup, průvodní slovo M. Langer.



HRAJEME NA ZÁJEZDECH
6. 12. Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
13. 12. Hrdý Budžes – Tylovo divadlo Rakovník
15. 12. Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno
16. 12. Splašené nůžky – Městské divadlo Mnichovo Hradiště
20. 12. Hrdý Budžes – Klicperovo divadlo Hradec Králové

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2022
Limonádový Joe
Caveman
Neperte se, prosím Vás
O klukovi z plakátu
Radůza
Chleba s máslem
Přišel na večeři

Podivný případ se psem
Druhá strana kulis
Splašené nůžky
Třicet devět stupňů
Jméno
Divadelní ples

Změna programu vyhrazena


