Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Hrdý Budžes - Irena Dousková
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let
promítala do světa dětí i dospělých. Hrají B. Hrzánová, L. Jeník a J. Vlčková. Režie Jiří Schmiedt.
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… Stane se zrádcem mužské komunity?
Byla to dosud pohoda, nebo z nouze ctnost? Muži, stejně jako ženy, mají občas chuť dumat nad láskou, životem,
mluvit o osobních touhách i zklamáních. Moudrost těchto tří „expertů“ je ovšem zabalena do vtipných dialogů a
situací. 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.
Obsluhoval jsem anglického krále - Bohumil Hrabal
Dramatizace známé novely byla vytvořena na konci minulého století pro brněnské divadlo Husa na provázku.
Zajímavou divadelní formou vypráví příběh hlavního hrdiny Jana Dítěte, který prochází úsměvným učňovským
obdobím v časech 1. republiky, zažívá dramata 2. světové války a svůj život končí v nelehké době budování socialismu
v Čechách. Přes všechny dramatické peripetie příběhu je tu neustále přítomen Hrabalův krásný český jazyk a
nezaměnitelný humor. Hrají V. Kuzník, P. Batěk, P. Rímský a další. Režie Milan Schejbal.
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. Napětí ještě zhoustne po zjištění, že ho jeho
nepostradatelná sekretářka Maggie chce opustit, protože se zamilovala. Aby si ji Whiteside udržel, neváhá použít své
geniality a smyslu pro obratné intriky, do nichž zapojí i své proslulé hosty. Jeho vynalézavé hrátky však naberou
nečekaný obrat. 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.

Anotace hosté
Anna K.
Oblíbená zpěvačka Anna K. opět vyrazí na akustické turné! Se svou kapelou představí své největší hity, ale i novější
písně v akustických aranžích, které pro zpěvačku připravil americký producent Steve Walsh.
Madame Rubinstein – John Misto
Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden.
Sebestředná, ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro obchod se vypracovala v jednu z
nejbohatších žen světa. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu.
Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. Hrají Dana Syslová, Milena Steinmasslová a Jiří Hána. Režie Petr
Svojtka

Kollárovci
Srdečně Vás zveme na jedinečné koncerty oblíbené slovenské kapely Kollárovci! Hudebně zábavná show, v níž
vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Přijďte i vy zažít fantastickou atmosféru s kapelou
Kollárovci!
O pejskovi a kočičce
Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kalhoty a panence co tence plakala.
Pohádka s písničkami pro děti předškolního a mladšího školního věku.
Sněhová královna v ledovém království
V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jedno dne, když se prohání, jako
mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Gaje, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší
sestřičky Ela a Any si z bratrovi nešikovnosti dělají legraci…a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného
prachu a celé království z ledu, očarovaný Gaj se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě
sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s
pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděly.
Štefan Margita – Intimity
Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát
připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. "S
Michalem jsme už společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spolupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala
požádal, aby pro mě napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně s
vámi!"
Travesti show Techtle Mechtle – „Nemocnice na pokraji zkázy“
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou
více než 70 ti kostýmů a divadelní scénou.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
1. 2.
2. 2.
4. 2.
10. 2.
15. 2.
17. 2.
22. 2.
24. 2.
26. 2.
28. 2.

Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
Jak jsem vyhrál válku – Měšťanská beseda Plzeň
Hrdý Budžes – Městské kulturní středisko Domažlice
Hrdý Budžes – Měšťanská beseda Plzeň
Jméno – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
Hrdý Budžes – Divadlo U22 Uhříněves
Jak jsem vyhrál válku – Nová scéna Vlast Frýdek-Místek
Splašené nůžky – Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
Přišel na večeři – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha
Maryša – Městské divadlo Žďár nad Sázavou

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2021
La Putyka
Kdokoli může dělat cokoli
Líbánky na Jadranu
Wohnout
Přišel na večeři
Kouzelná školka
Balada pro banditu
Tanec na konci léta
Přítelkyně
Plnou parou

Změna programu vyhrazena

Utíkejte, slečno Nituš!
Minipárty s Karlem Šípem
Škola základ života
Dva nahatý chlapi
4TET
Třicet devět stupňů
Jméno
Chleba s máslem
Splašené nůžky

