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Předplatné a vstupenky na představení si můžete rezervovat na info@boleradice-divadlo.cz nebo online na www.boleradice-divadlo.cz 
Další podrobnosti o programu najdete na www.boleradice-divadlo.cz 
Předprodej vstupenek vždy ve středu a v pátek od 18 -19 hod.  
Rezervované vstupenky si vyzvedněte včas. Nevyzvednuté budou prodány před představením! 
Telefon do divadla 519 423 061 pouze v době předprodeje                         Změna programu vyhrazena 

 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 

19. listopadu sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Martin Šmída: Král zvířat – Muzikálová pohádka o králi zvířat lvu Muffasovi a jeho synech. Nejmladší syn je vyhnán do 
džungle, kde potkává nové přátele. Nakonec se vrátí a …A jak to bude dál, asi tušíte. 

20. listopadu  neděle 15:00  DS J. K. Tyl Brodek u Přerova 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 
26. listopadu sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 

27. listopadu neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Adventní koncert -  Z programu koncertu: Česká mše vánoční, J. J .Ryby – Credo, Agnus, Sanctus, známé české 
vánoční písně a koledy, džezové spirituály a tradicionály,  skladby Jaroslava Ježka a mnohé další. Sbormistři:  Josef Novotný a 
Kamila Pavlíková, spoluúčinkují: SAXTET, Hana Bauerová zpěv, Eva Felgrová klavír  
3. prosince   sobota 19:30           Smíšený sbor ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech dob, když prožívala 
jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 
11. prosince  neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 

16. prosince  pátek 19:30            DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Božena Němcová: Babička  - sen o vlastním dětství, který si vysnila nejvýznamnější česká autorka všech dob, když prožívala 
jedny z nejhorších chvil svého života. Režie Alena Chalupová 

17. prosince  sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Voskovec a Werich: Robin zbojník – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího 

zeleným houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa z Nottinghamu“  
Režie Jiří Brabec 

7. ledna  sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Marc Camoletti: Báječná Anna – není dobrý nápad přivést si domů milence, když má váš manžel vedle v pokoji svou  
přítelkyni… V situační komedii si báječná hospodyně Anna musí zachovat chladnou hlavu, zvláště když se věci začnou vyvíjet zcela 
nepředpokládaným směrem. Režie Ladislav Kolář 
14. ledna          sobota 16:00 a 19:30 DS Kroměříž 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 

15. ledna          neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
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Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 
stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Žijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Režie Alena Chalupová. 

21. ledna            sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Zdeněk Kozák: Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté vlasy děda vševěda – pohádková  
komedie v níž se setkávají pohádkové postavy a motivy, které známe už z dřívějška, ale těžko bychom si dokázali představit 
jejich nová nečekaná setkání. 

22. ledna         neděle 15:00  DS Kroměříž 
 

XVI. Divadelní bál aneb… 
Tradiční divadelní ples na kterém, opět budou hrát zpívat a účinkovat členové divadelního spolku a Symfonický orchestr Brno 
11. února   sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 
 
 
 
 

 
Adventní koncert 

ALOU VIVAT 
Divadlo Boleradice sobota 3.prosince v 19:30 

Sbormistři: JOSEF NOVOTNÝ a KAMILA 
PAVLÍKOVÁ 

Spoluúčinkují: SAXTET, HANA BAUEROVÁ zpěv, 
EVA FELGROVÁ klavír   

 
Program: 

 
 
 

 

Radši nikam nechodím  
D. Ellington, úpr. Fr. Uhlíř, 

Moonlight serenade G. Miller, úpr. Fr. Uhlíř, 
Říkej mi to potichoučku L. Korbař, J. Moravec, 

Mrholí K. Kopecký, J. Faktor, 
Somewhere, (West Side Story) L. Berstein, 

Život je jen náhoda J. Ježek, V+W, 
We race up irská lidová, 
Sentimental Journey  

B. Green, L. Brown, B. Homer, 
Bohemian Rhapsody F. Mercury 

SAXTET kvarteto saxofonů 
Amazing grace lidová 

Haleluja la´olam K. Oshrat, Shimrit Or 
Aleluja G. Yong 

Kyrie eleisson, moravská lidová 
Česká mše vánoční, J. J. Ryba 

Credo, Agnus, Sanctus 
Ave Maria J. S. Bach, Ch. Gounod, 

Rorando coeli J. K. Vodňanský, 
S nami Bog Bortňanský, 

 


