
www.divadlo.ckrumlov.cz

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODEJ VSTUPENEK
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.
Horní Brána 2, 381 01 Č. Krumlov 
tel./fax: 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz
POKLADNA DIVADLA, tel.: 380 727 370, út. a čt. 13.00 – 17.00 h.
a hodinu před každým představením
DK ÁNTRÉ, tel.: 605 882 342, e-mail:  klub@klubantre.cz
INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov
tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz
UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57, 381 01 Č. Krumlov
tel.: 380 725 110, fax: 380 712 424, e-mail:  tourist.service@unios.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE: rezervace a prodej vstupenek v síti CB-SYSTEM

www.divadlo.ckrumlov.cz
www.facebook.com/mdckrumlov
www.ckrumlov.cz/tickets

NAŠI PARTNEŘI

INFORMACE: info@divadlock.cz
REZERVACE VSTUPENEK: vstupenky@divadlock.cz
Jan Vozábal, ředitel: jan.vozabal@divadlock.cz
Jaromír Hruška, dramaturg: jaromir.hruska@divadlock.cz
Veronika Malátová, pokladní: veronika.malatova@divadlock.cz
Ivanka Kladivová, propagace, vstupenky: ivanka.kladivova@divadlock.cz
Miroslav Opelka, vedoucí provozu: miroslav.opelka@divadlock.cz
Bohumír Kabeš, technik: bohumir.kabes@divadlock.cz
Otakar Votýpka, správce sálů Prelatury: otakar.votypka@divadlock.cz

KONTAKTY

DIVADELNÍ KLUB
UPOZORNĚNÍ – jedná se o klubový prostor bez číslovaných 
sedadel. V případě zájmu o rezervaci volejte tel. 605 882 342, 
e-mail: klub@klubantre.cz

VÝSTAVA

FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
LEDEN   HISTORICKÁ FOTOGRAFIE
vernisáž 8. 1. v 18.00

Jevištní adaptace stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Žáka, která 
využívá i motivy z jeho knihy Študáci a kantoři a známých filmů Škola 
základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. V nejmenovaném českém 
maloměstském gymnáziu se odehrávají scény ze života sexty, jsou to ale 
možná i scény z našich i vašich vlastních školních let…
Osoby a obsazení: STUDENTI: FILIP MÜLLER, JIŘÍ VOJTA, PETR 
FLORIÁN, Lukáš Typlt, Petr Beleš, Šimon Knápek, Ivana Krmíčková, Anna 
Fixová, Eliška Dohnalová, Lenka Vahalová; PROFESOŘI: Jaroslav Someš, 
Vladimír Mrva, Jiří Ployhar, Kateřina Fixová, Vladimír Senič, Debora 
Štolbová, Dominik Renč, Robert Tyleček, Martin Dusbaba.
Inscenace nepostrádá satirickou nadsázku ani melancholicko-
nostalgický tón filmů pro pamětníky. Téměř dvě desítky hudebních 
a tanečních čísel inspirovaných dobovými šlágry a živá kapela dělají 
z titulu takřka muzikál!
Inscenace je určena žákům 2. stupně ZŠ i studentům středních škol.

Pondělí
10.0026.1.

Divadlo ANTONÍNA DVOŘÁKA 
Příbram
Jaroslav Žák, Kateřina Fixová:
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
jednotné vstupné 120 Kč

LEDEN /  
ÚNOR 2015

Sobota, 20.0010.1.
HRAJETO
jednotné vstupné 50 Kč
Kdo nepřijde, o hodně přijde, aneb co vše zvládne 
akordeon.

Pátek, 14.00 – 18.0016.1.
NOVOROČNÍ HERNA
zdarma
Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karet-
ních, kostkových a dalších her pro všechny od 2 let po dospělé. Čtyři 
hodiny plné starších i nových her v herně, půjčovně a prodejně. Přijďte si 
zahrát!  Více na www.in-hry.cz

Čtvrtek, 20.0022.1.
SPOLEKTIV
jednotné vstupné 100 Kč
Skupina Spolektiv vznikla v roce 1988. Až do roku 1995 
vystupovala v klubech i na velkých folkových festivalech. V roce 1993 
získala v Brně celostátní interpretační Portu. O rok později natočila CD 
…a ticho v sobě. Po osmnáctileté přestávce Spolektiv opět od června 
2014 vystupuje. Skupina hraje osobitě zaranžovaný art-folk s důrazem 
na kvalitní texty, všichni hráči střídají několik hudebních nástrojů. 

Pátek, 20.0023.1.
CHLAPI V SOBĚ                              zdarma
Hrají československý pop-rock s občasným exkurzem 
do zahraničních vod - vždy však „po svém“ a naplno.

Sobota, 20.0031.1.
ELEMENT
jednotné vstupné 50 Kč
To nejlepší ze starého rock and rollu

Sobota, 20.0021.2.
CHLAPI V SOBĚ
zdarma

V měsíci lednu probíhají v prostorách 
divadla vědecké workshopy Univerzity 

of Maryland (USA).



V pátek 28. listopadu vydala Aneta Langerová dlouho očekávané čtvrté 
album s příznačným názvem Na Radosti. Nová studiová deska navazuje na 
titul Pár míst, kterým si Aneta splnila svůj sen, když ke spolupráci přizvala 
vynikající smyčcové trio a svou dosavadní tvorbu představila v akustické 
podobě. Písně v intimní atmosféře získaly naléhavější rozměr a album 
sklidilo velký úspěch u kritiků i fanoušků.
Stejně naléhavá, ale i hravá je její nová deska. Spolu s klavíristou, hudebním 
skladatelem a producentem Jakubem Zitkem pracovali dva roky na písních, 
původní hudbě a textech. Inspiraci hledali na magickém místě obklopeni 
hlubokými šumavskými lesy. 
„Na Radosti je místo, kde se zastavil čas a s ním i příběhy lidí, kteří tam žili. 
Zůstaly jen dvě chalupy na samotě, socha panenky Marie a ruina kaple, 
kolem které krouží přání těch, kteří tam kdysi den co den chodili, aby našli 
naději, útěchu a smíření. Nedaleko stojí dům, kde sloužily do 60. let jeptišky 
a staraly se o sirotky. To místo jsme si zamilovali, okouzlilo nás a vtáhlo do 
děje příběhů, které chceme vyprávět,“ říká Aneta Langerová.
Na albu Na Radosti naleznete 12 autorských písní vyprávějících o dívkách 
a ženách, které spojuje jejich čistota, křehkost ale současně odvaha  
a odhodlání jít vlastní cestou. Dokáží naslouchat svému vnitřnímu hlasu 
a nachází v sobě sílu překonat jakoukoliv překážku, kterou jim život klade 
do cesty. Někdy mohou být okolím vnímány jako jiné, jejich jinakost však 
pramení z touhy vést dobrý život, ve kterém jsou upřímné samy k sobě. 
„Přála jsem si, aby deska, kterou vydám, byla přístupná všem, aby byla 
lidová, upřímná a čistá. Jako když jdu na návsi koupit rohlíky k té samé 
paní, tak jako před pěti lety, pořád tam je, stále počítá mou útratu a tak 
zvláštně u toho šeptá, píše vše řádně pod sebe, stejně u toho vypadá… a já 
vím, že to tak bude i za pár let, až půjdu kolem a ucítím tu známou vůni,“ 
vysvětluje Aneta Langerová.
V podání Anety coby vypravěčky se vymyšlené příběhy stávají skutečnými, 
můžete se jich dotknout. Jemné odstíny jejího hlasu si vás podmaní  
a emotivní pěvecký projev postavený na hlubokém prožitku vás nepustí. 
Deska však překvapivě není jen vážná. Zásadní témata jsou mnohdy 
doprovázena laskavou ironií, která svědčí o zralosti, ke které Aneta 
Langerová jako hudebnice dospěla. Jednou autorskou písní na album 
přispěla i Dorota Barová.

Pátek 
19.3013.2.

ANETA LANGEROVÁ 
vydává album Na radosti 
jednotné vstupné 400 Kč

Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera 
továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého 
bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku 
se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady 
Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných 
divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů,  
s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce... Inscenace vznikla  
v koprodukci s pražským Divadlem Kalich.
Hrají: JAROSLAVA KRETSCHMEROVÁ, ANNA POLÍVKOVÁ, 
BOHUMIL KLEPL, Petr Bucháček, Miroslav Babuský, Martin Zbrožek, 
Jakub Šafr, Denisa Barešová, Rozálie Havelková

Středa 
19.3028.1.

MĚSTSKÉ DIVADLO Mladá Boleslav / 
DIVADLO KALICH Praha 
Vačkář a Havelka: ZLOČIN  
V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU 
vstupné 360 / 180 Kč

předplatné 

podzim 2014
KONCERT

Hlavní program od 19.00 hodin
Feng-yűn Song, Trio PUO a hosté: 
Mariba mama - afro-americké bubny 
Hudební DUO z čínského rozhlasového orchestru 
Kintari - studio indonéských tanců 
Jan Burian v roli moderátora
Doprovodný program - od 16.00 do 18.30 hodin - vstup zdarma
Tvůrčí dílny pro děti a dospělé – hudebně hravé rytmy (www.afro.cz) 
ruční výroba - ovčí amulety (www.dobrodej.cz) 
Výstava čínské tušové malby paní Xiaomei 
Dobrá čajovna - ochutnávky kvalitních čajů 
Rawfood (www.rawstlinka.cz), vegetariánské občerstvení Govinda  
a další přírodní produkty 
Divadelní představení pro děti
Vstupné na místě 260,- Kč / vstupné v předprodeji 220,- Kč  
slevy pro seniory a studenty v předprodeji. Prodej a předprodej 
vstupenek v obvyklých předprodejích v Českém Krumlově a Českých 
Budějovicích.

Sobota 
19.0028.2.

SONGFEST.CZ 
vítání roku ovce 
8. ročník festivalu

DALŠÍ NOVINKA STUDIA DVA V ČESKÉM KRUMLOVĚ! Skvělá 
vztahová komedie s Janou Krausovou a Karlem Rodenem v hlavních 
rolích. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením 
vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Jindřich a 
Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. 
Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty 
zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky 
této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být 
nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat 
mnohem víc…
Hrají: JANA KRAUSOVÁ a KAREL RODEN

Čtvrtek 
19.3012.2.

STUDIO DVA Praha 
Michele Riml:  
SEX PRO POKROČILÉ 
vstupné 380 / 190 Kč

předplatné 

jaro 2015

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2015
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1.3.      Agentura Harlekýn Praha – V PAŘÍŽI BYCH TĚ TATÍNKU,  
NEČEKALA – předplatné              jaro 2015

7.3.      CAVEMANN

15.3.    LOUDADLO Praha – VESELÁ POUŤ – nedělní pohádka

16.3.    LOUDADLO Praha – VESELÁ POUŤ – školní představení

19.3.    Divadelní spolek KAŠPAR Praha – BLUFF 
 – předplatné              jaro 2015

22.3.    Divadelní spolek KAŠPAR Praha – VIŠŇOVÝ SAD 
 – předplatné              jaro 2015

27.-29.3.    POHÁDKOVÝ VÍKEND – sledujte zvláštní plakáty

Upozornění pro předplatitele PŘEDPLATNÉ PODZIM 2014:  O termínech inscenací „TŘI HOLKY JAKO KVĚT” a „MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ”, vzhledem k vytíženosti hereckých  
představitelů stále usilovně jednáme s jejich domovskými divadly a prosíme o Vaši trpělivost. O konkrétních termínech se dozvíte z našich webových stránek a z našich informačních tiskovin.

STUDIO DVA PRAHA 
SEX PRO POKROČILÉ

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA 
VIŠŇOVÝ SAD

DIVADLO UNGELT PRAHA 
PAN HALPER A PAN JOHNSON

Činoherní studio BOUŘE  - APP ART Praha 
TEĎ NE! Aneb na tohle teď není ta pravá chvíle

Divadelní spolek Frída Brno 
REALITY SHOW

TANEC PRAHA

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA 
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA 
BLUFF
A STUDIO RUBÍN PRAHA 
PADESÁTKA
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA 
KVARTET
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM 

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
DIVADELNÍ KLUB ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA  
SYLVIE

PŘEDPLATNÉ        JARO 2015
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