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Předplatné a vstupenky na představení si můžete rezervovat na info@boleradice-divadlo.cz  
Další podrobnosti o programu najdete na www.boleradice-divadlo.cz 
Předprodej abonentních vstupenek od 24. října do 7. listopadu vždy ve středu a v pátek od 18 -19 hod.  
Telefon do divadla 519 423 061 pouze v době předprodeje          Změna programu vyhrazena 

 

Folkový koncert – písničkáře Ladislava Škrdly z Ústí nad Orlicí 
 

13. září 2008   sobota  19:00  
 

Vinobraní 2008 – tradiční vystoupení členů spolku na zarážení hory v areálu sklepů v Tihelni 
 

20. září 2008   sobota  od 14:00 – průvod obcí 
         cca 15:00 – zahájení programu v Tihelni 
 

Josef Bouček: Noc pastýřů  - divadelní hra o životní epizodě a osudových sporech rožmitálského kantora 
a kompozitora Jakuba Jana Ryby a o vzniku slavné mše "Hej, mistře, vstaň bystře"  Režie Alena Chalupová. 
 

26. září 2008  pátek 19:00   DS bratří Mrštíků Boleradice 
 

Josef Bouček: Noc pastýřů  - divadelní hra o životní epizodě a osudových sporech rožmitálského kantora 
a kompozitora Jakuba Jana Ryby a o vzniku slavné mše "Hej, mistře, vstaň bystře"  Režie Alena Chalupová. 
 

1. října 2008  středa 19:00   DS bratří Mrštíků Boleradice 
 
 

Ivo Kovařík: Pírko z anděla - Střihový příběh, který oplývá mnoha emocionálními polohami. Komedie i 
tragédie zde kráčejí přitisknuty ruku v ruce. Režie: Ivo Kovařík, Robert Šíbl 
 

2. října 2008  čtvrtek 19:00  DS Loutky bez nitek Kobylí  
 
 

Miguel de Cervantes - Jiří Hlávka: Don Quijote de la … od nás - Již více než tři a půl století 
putuje světem nejslavnější dvojice světové literatury – důmyslný rytíř Don Quijote z kraje Mancha. Režie: Jiří Hlávka 
3. října 2008  pátek 19:00   DS Vojan Libice nad Cidlinou   
 
 
  

Neil Simon: Výborná kachna - Není kachna jako kachna. Ale pokud se z pořádného maléru vyklube 
kachna novinářská, nezůstane nikdo ušetřen. Režie Tereza Kubíčková 
4. října 2008  sobota 19:00  DS Amadis Brno  

 
 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Úprava Zdeňka Černína je zbavena folklóru, krutá a drsná, ale zároveň silně 
emotivní. Je výrazným zobrazením charakterových rysů a mezilidských vztahů. Režie: Jan Heger-Kučera j.h. a Karel 
Černý 
 

5. října 2008  neděle 17:00  DS E. Vojana Brněnec  
 

Agatha Christie: Past na myši – známé představení detektivní hry tentokrát v podání divadelního spolku 
Vlastenecká omladina z Vídně 
 

18. října 2008   sobota  19:00  
 

Astrid Lindgrenová - Karel Hoffman: Pipi Dlouhá punčocha – Podivuhodné příběhy ze života 
svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním, jménem i vzezřením, kterou znají děti z celého světa.   
Režie: Gustav Řezníček 
 

16. listopadu 2008  neděle 17:00 Malá scéna Zlín 
       Rodiče s dětmi do divadla 

 

Balada z hadrů – podle hry Voskovce a Wericha v úpravě Jiřího Hlávky. Úspěšná satira plná známých 
písniček. 
 

21. listopadu 2008  pátek 19:00  divadelní sdružení PŘINESLIH 


