Ne 29. 8. 2021

Owen McCafferty

Práskni do bot
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Hrušínský, V. Zavřel, M. Sitta, V. Liška
“Když chtějí obkladači něco šlohnout, kradou
dlaždičky. Kdyby dělali v diamantovým dole,
brali by něco jinýho.“
Situační komedie představuje čtyři obkladače, kteří mají vydlaždičkovat veřejné záchodky
a jednu umývárnu a při
tom se pokoušejí ukrást
nezaevidovanou paletu dlaždic. Každý z jiného důvodu, každý má svou metodu. Jak to skončí?
Peprně zábavný pohled do světa českých dlaždičů, kteří optikou svého
povolání a v jazyce jim vlastním ukazují divákům, že zdánlivě jednoduchý
plán – ukrást zmiňovanou paletu dlaždiček a o polední pauze ji výhodně
prodat – se může pěkně zamotat…
„Je to zábavná i mrazivá hra. Má drsný jazyk, který je ovšem přirozenou
mluvou současných řemeslníků, jen místo děje jsme přesunuli ze severoirského prostředí do české reality - na stavbu fotbalového stadionu,“ říká Jan
Hrušínský.
„Tahle komedie se svým způsobem vymyká našemu repertoáru - a přesto cítím, že do něj patří. U diváků se těší oblibě, což dokládá vyprodaný sál,
neustávající smích a nakonec i častý potlesk vestoje,“ dodává.
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Začátky představení: 19.00 hodin.
Začátek koncertu Anety Langerové: 20.00 hodin.

Po 23. 8. 2021

Carole Greep

Úhlavní přátelé
Režie: Jiří Seydler
Hrají: T. Kostková, N. Boudová, K. Zima, B. Kotiš
„Svěží francouzská komedie
o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství. Paradoxní název
Úhlavní přátelé naráží na skutečnost, že hranici mezi láskou a nenávistí může někdy zbořit banální
situace, jakou je třeba náhodné vyslechnutí konverzace přátel, kteří
se nás chystají navštívit. Klasická
kvalitní „konverzačka“, jejíž autorka je zároveň herečka, a tak je hra velmi přímočará, srozumitelná a bez
uměleckých manýr. Komedie, která měla ve Francii premiéru v roce 2003,
se nejen v zemi galského kohouta stále úspěšně hraje a herci i diváky je velmi oblíbená. Vždyť jenom v Paříži ji doposud vidělo přes milion diváků.

Út 24. 8. 2021

Dermot Canavan

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová
Hrají: I. Pazderková, M. Randová
Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná
událost je však jednoho dne znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy,
lásky i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob svého dětství
a dospívání, aby si k sobě znovu našly
cestu. „Třetí prst na levé ruce“ je jako život - tragikomedie plná emocí, rozesmává
i dojímá... V závěru hra často vyvolává bouřlivé a dlouhé ovace vstoje.
Martina Randová: nominace - Nejlepší ženský herecký výkon roku 2017
(činohra) - /server i-divadlo/

Čt 26. 8. 2021
Aneta langerová
Dvě slunce

koncert s kapelou a smyčcovým triem

Album Dvě slunce vyšlo na podzim
2020 a nyní přichází rozzářit i vás. Zaposlouchat se do příběhů z nového alba
se konečně budou moci všichni fanoušci
na koncertu pod širým nebem, na kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem.

„Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky. Každý z příběhů má
svou vlastní atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako
mne. Těším se, že se setkáme na živém koncertě, kde si je společně zazpíváme,
a už se nemohu dočkat interakce s publikem, atmosféra živého hraní je nenahraditelná“, říká Aneta.

Pá 27. 8. 2021

Eric Assous

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ
Režie: Antonín Procházka
Hrají: P. Nárožný, V. Freimanová, A. Procházka / V. Fridrich, R. Hájek
/ M. Zahálka ml., Z. Žáková / A. Kotlíková, L. Zedníčková / Š. Křesťanová
Jako milionář zklamal, uspěje jako bezdomovec? Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si
založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký
exmanžel objeví před jejími dveřmi, avšak už
to není ten arogantní a cynický obchodník, ale
zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean
Pierre přišel, aby se omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci. Séverine se
rozhodne dát mu šanci a nabídne mu místo
údržbáře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost, obléct si pracovní
uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním totiž zachází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, který by se tak rychle poddal…

So 28. 8. 2021

Luboš Balák

Program
na záchranu mužů
Režie: Luboš Balák
Hrají: R. Zach, S. Nováková
Komedie ze sexuologické laboratoře
Nikdo o něm neví, a to je dobře, protože ten program je tajný. Jistá část vědecké veřejnosti
se totiž domnívá, že muži melou
z posledního. Že se na rozdíl od
komunikativních a flexibilních
žen do moderního světa nehodí,
protože se mu nedokáží přizpůsobit. Muži mají čím dál méně možností se předvést nebo něco velkého vykonat. Jejich svaly a pěsti dnes zastupují všelijaké stroje. Severní i jižní pól jsou dobyty – i vše ostatní na této
planetě. Nikoho není třeba chránit před divokou zvěří, protože divoká zvěř
neexistuje. Muži opouštějí své tradiční pozice. Některé indicie dokonce připouštějí, že degenerují. Propadají trudnomyslnosti a zmaru. A  to je škoda. A  tak vznikl tajný program na záchranu mužů. V  Národním ústavu
duševního zdraví v Klánovicích u Prahy jsou s ním nejdál. Pojďme se podívat do sexuologické laboratoře SL2, jaké způsoby záchrany mužů se jim
zatím podařilo vyvinout.
Napínavá komedie s překvapivým koncem…

