Sezóna 2016 - 2017
Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných postaviček,
humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné myšlenky – a protože
„věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.
Režie Iva Kahounová

24. září
25. září

sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
neděle 15:00
Kazimír Lupinec: Upokojenkyně - Komedie z prostředí domova pro seniory. "Mi řekni, proč je to na světě tak debilně zařízený – když
je ti třicet, tak nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vydělávat na hypotéku a když jseš pak starej a máš čas, tak na knížky
nevidíš, nic už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš do stropu a čekáš, jestli tě někdo poctí třicetiminutovou návštěvou…"

21. října

pátek 20:00
V.A.D. Kladno
Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných postaviček,
humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné myšlenky – a protože
„věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života. Režie Iva Kahounová

22. října

sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy - V obci Paďousy probíhá mše a farář prosí
vesničany, aby přispěli penězi na opravu cesty, po které bude jednoho dne nesen každý z nich. U vládce pekel Lucifera probíhá porada všichni si mnou ruce nad světem, který je zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, kariérismem
a radují se, že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela opačně. Pohádka pro dospělé a starší děti. Režie Alena Chalupová.

28. října

pátek 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných postaviček,
humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné myšlenky – a protože
„věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života. Režie Iva Kahounová

6. listopadu
neděle 15:00
DS bratří Mrštíků Boleradice
Lucerna aneb Boj o lípu – Představení je komediální variací na motivy díla Aloise Jiráska a svým dějem se odehrává po
skončení slavné pohádkové hry Lucerna. Úsměvný příběh nabízí divákům srovnat různá nastudování a netradiční zpracování.

11. listopadu
pátek 19:30
Ochotnický spolek Nevojice
Milan Uhde: Divá Bára – autor se inspiroval nejen dílem autorky Boženy Němcové ale i jejími tragickými osudy, kterou celoživotně
provázela netolerance, strach a nepochopení. Výsledkem je velké drama, ve kterém Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na
štěstí. Režisérka hry Alena Chalupová upravila scénář a doplnila ho českými lidovými písněmi. Drama Divá Bára
slibuje silný příběh obohacený o líbezné melodie na Moravě méně známé. Režie: Alena Chalupová

16. listopadu
25. listopadu

středa 19:30
pátek 19:30

DS bratří Mrštíků Boleradice

NOC DIVADEL 19. listopadu sobota
Dětské představení Perníková chaloupka - Známá pohádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří se ztratili v lese a tam objevili
perníkovou chaloupku. Podívejte se na trochu upravenou…

15:00

Divadlo Duha Polná

Alois Jirásek: Vojnarka – Příběh vypráví o selce Madleně Vojnarové, která se vzepře tvrdým venkovským zvykům a usiluje o naplnění
vlastního života. Její děj se odehrává na českém venkově někdy v polovině 19. století. Je to smutná hra s tragickým koncem, ale hra o
nešťastné lásce nemůže skončit jinak. Režie: Miroslav Houštěk

19:30
Beseda u cimbálu

DS Hronov

- po představení Vojnarka

22:00

CM Primáš

Předplatné RODIČE S DĚTMI DO DIVADLA
Bajaja
neděle 15:00 a 17:00
Divadelní studio „V“ Brno

Jana Glozarová, Jaroslav Němeček: Princ

27. listopadu

Kašpárek a drak
neděle 15:00 a 17:00

Divadlo Koráb

26. března

Pohádkový svět
neděle 15:00 a 17:00

Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav

21. května

Případ Žlutý Robert
neděle 15:00 a 17:00

Divadelní soubor Užvak Zličín

Božena Němcová:

29. ledna

K. J. Erben, bratři Grimmové:

Podrobnosti o programu, rezervace předplatného a vstupenek na představení najdete na www.boleradice-divadlo.cz
Předprodej vstupenek v pokladně divadla vždy v pátek od 18 -19 hod. a hodinu před představením. Telefon do divadla 723 666 153 pouze v době
předprodeje. Rezervované vstupenky si vyzvedněte včas. Nevyzvednuté budou prodány před představením!
Vydáno: 26.10.2016
Změna programu vyhrazena
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JARNÍ PŘEDPLATNÉ
RUSKÁ ZAVAŘENINA
21.ledna
sobota 19:30

DS Krupka

ROZMARNÉ LÉTO
18.února
sobota 19:30

Rádobydivadlo Klapý

ANI O DEN DÝL
18.března

DS Na štaci Němčice n. H.

sobota 19:30

VERONIČIN POKOJ
15.dubna
sobota 19:30

DS Kroměříž

MÁ VLAST
13.května

Mimi Fortunae Brno

sobota 19:30

Rezervace vstupenek a ceník
Objednávky vstupenek posílejte na email rezervace@boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 723 666 153 v době předprodeje. Využít
můžete také naší on-line rezervace na webových stránkách www.boleradice-divadlo.cz
Objednávky nad pět vstupenek je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v pokladně divadla v době předprodeje, nejpozději
deset dnů před představením. Vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, jinak budou dány do volného
prodeje. V případě bezhotovostního převodu odešlete částku na číslo účtu 1382167379/0800 a použijte jako variabilní symbol číslo
rezervace uvedené na Rekapitulaci zaslané vám emailem. Předprodej vstupenek v pokladně divadla bude zahájen v pátek 16. září a dále
každý pátek od 18:00 do 19:00 a hodinu před každým představením.
Základní cena vstupenky na představení: 120,- Kč.
Základní cena vstupenky na dětská představení: 80,- Kč (pro děti i dospělé).
Cena vstupenky pro Jarní předplatné (pět představení): 480,- Kč
Cena vstupenky pro předplatné Rodiče s dětmi do divadla (čtyři představení): 240,- Kč
Pro skupinové objednávky - od 30 účastníků - poskytujeme slevu. Cena vstupenky 100,- Kč.
Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P poskytujeme slevu 50 % ze základní ceny.
Na představení profesionálních souborů a koncerty bude stanoveno zvláštní vstupné.
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