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.
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 mstitelů 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. Hrají M. Holzknecht, A. Háma a další . Režie Milan Schejbal.
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.
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
Caveman – Rob Becker
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o
rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají J. Holík/J. Slach.
Káťa a Škubánek
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale
i napínavé příhody a dobrodružství.
Neperte se, prosím Vás! - Gur Koren
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show o bezpečnosti silničního
provozu, ztahaná pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale

není výrazem sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekvapí, že důrazným přáním zesnulého v poslední vůli je, aby se jeho děti
měly rády a nepraly se mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablonsky. Kdo to
je? A proč k ní byl otec tak štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není to
celé jen velký podvod otcova advokáta? Hrají Martina Hudečková/Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav
Hampl, Jaroslav Vlach a Kateřina Holánová. Režie Petr Svojtka.
Radůza
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové" životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to
zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní
nejen písně z posledního alba, ale i písničky z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její
zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
4. 1.
6. 1.
12. 1.
17. 1.
18. 1.
25. 1.
31. 1.

Jak jsem vyhrál válku – Frýdek-Místek
Hrdý Budžes – Dům kultury města Ostravy
Hrdý Budžes – Městské divadlo Český Krumlov
Hrdý Budžes – Divadlo Kalich
Maryša – Městský klub Litovel
Hrdý Budžes – Divadlo U22 Uhříněves
Hrdý Budžes – Divadlo Bolka Polívky Brno
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