
 14. prosince 2019 19.30 hod.
Folklórní soubor Jánošíček Brno
Jozef Kozub
Na priedomí

23. listopadu 2019 19.30 hod.
Divadelní Soubor Karel Čapek Děčín
Mariana Carr
Maja
Divadelní hra uznávané dramatičky Mariny Carr se odehrává v současném 
Irsku. Tragikomický obraz jedné rodiny čtyř generací žen, kde každá má 
svůj názor na život, a tak přicházející problémy i křivdy z minulosti řeší 
rozdílně a po svém. Postupně se rozkrývají vztahy mezi sestrami, manželi, 
matkami a dětmi v konfrontaci s krásnou irskou přírodou.

Zvláštností souboru je jeho programová náplň. Navzdory své působnosti 
v  centru jižní Moravy zpracovává temperamentní slovenský folklór 
z  různých regionů – Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy, 
Zemplína. Písně a tance FS Jánošíček rozezpívaly a roztancovaly již mnohá 
pódia doma i v zahraničí. Nadšení a temperament, s jakým členové 
souboru předvádí svůj program, si najdou určitě cestu i k vašim srdcím.

28. září 2019 19.30 hod.
Divadlo Máj Praha
Gabriela Preissová
Její pastorkyňa
Drama Gabriely Preissové z roku 1890 získalo celosvětovou popularitu díky 
Janáčkově opeře Jenůfa a během posledních let se dostala opět na řadu scén 
i její původní činoherní podoba. Společenské poměry se za posledních 127 
let jistě změnily, ale lidé se svými základními životními motivy (láska, touha, 
nenávist, žárlivost) zůstávají pod svou moderní slupkou stejní. 

26. října 2019 19.30 hod.
Divadlo Stodola Jiříkovice
Aghata Christie
Past na myši
Dějištěm je penzión U  Klášterní studny nedaleko Londýna. Ozývá se 
dětská písnička Tři slepé myšky a vzápětí ženský výkřik a hlášení, že došlo 
k vraždě. Penzión se plní hosty a postupně se vyjevuje, že vrah si přichází 
vyřídit účty za křivdu v dětství právě sem… 

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 každým představením.
Telefon do divadla 723 666 153 pouze v době předprodeje. Změna programu vyhrazena

Podzimní divadelní sešlost

27. - 29. září 2019

29. září 2019 15.00 hod. 

Historická komedie, odehrávající se v  Čechách na začátku 
18. století, líčí provokativní osudy kata Zelingera a jeho 
odvážné manželky Roziny.

DS bratří Mrštíků Boleradice
K. Krpata, K. Steklý
Počestné paní 
aneb Mistr ostrého meče

27. září 2019 10.00 hod.
Ochotnické divadlo J.K. Tyl Brodek u Přerova
Otfried Preussler
Malá čarodějnice
Veselé vyprávění o malé čarodějnici, která se učí čarovat, aby 
se mohla stát správnou a dobrou čarodějnicí.

28. září 2019 19.30 hod.
Divadlo Máj Praha
Gabriela Preissová
Její pastorkyňa
Její pastorkyňa, jedno z vrcholných českých dramat 
devatenáctého století, je nejednoznačnou historií mnoha 
chybných kroků, pýchy, zločinu a trestu.
 

27. září 2019 19.30 hod.
Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav
William Shakespeare
Veselé paničky windsorské
Hlavním motivem hry je hon na mladou Annu, dceru 
měšťanů  Hoškových, o kterou se uchází hned několik nápad-
níků. Komedie Veselé paničky windsorské zaujme především 
gejzíry jazykového vtipu.


