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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

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
DUBEN 2017

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ KLUB
UPOZORNĚNÍ:  U akcí, které pořádá Městské divadlo, si můžete rezervovat vstupenky 
přímo přes internet - kliknete v představení na hodinu a objeví se Vám nabídka sezení v 
Klubu Ántré. Jednotlivé stoly jsou číslované a je u nich vždy maximálně možný počet židlí 
k sezení. Pokud jsou již stoly obsazeny je možno si rezervovat místa k sezení 
na židlích bez stolečků, jsou to místa k objednání v řadách 13, 14 ...

UPOZORNĚNÍ: U akcí, které pořádá DK Ántré, se jedná o klubový prostor bez číslo-
vaných sedadel.  V případě zájmu o rezervaci volejte DK Ántré tel. 605 882 342 nebo 602 
316 652, e-mail: ivo.vrhel@gmail.com

Pro MŠ a žáky ZŠ (od 3 do 8 let)
Výpravná pohádka na motivy slavné literární předlohy Jaroslava Koláře 
a s písničkami Marka Ebena.
Scénář a režie: Jiří Untermüller / Texty písní a hudba: Marek Eben / Scéna 
a kostýmy: Miloslav Sajler, Jiří Untermüller
Délka představení: 60 minut

Pondělí
8.30 a 10.303.

Divadlo KRAPET 
Jaroslav Kolář:
KOCOUREK MODROOČKO
jednotné vstupné 50 Kč

Pátek
14.00 až 18.0021.

HERNA STOLNÍCH HER
vstup zdarma

Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karetních, kostkových 
a dalších her pro všechny od 2 let po dospělé.  Více na www.in-hry.cz

Neděle
20.0023.

Petra Bornerová trio
vstupné 90 Kč

Projekt české zpěvačky Petry Bornerové a jejího manžela - slovenského 
hudebníka Tomáše Bobrovniczského, který získal ocenění Bluesman roku 
2012, které udělila Slovenská bluesová společnost.

Jedna z nejoblíbenějších show „Kamarádů“ z Brna. V pohádce o hodinách 
s jednou ručičkou přivolají Křemílek s Vochomůrkou jaro a s ním 
i Velikonoce. Pro diváky je zde spousta zajímavostí – jarní zvyky, něco 
o pomlázce, o kraslicích a také to, proč se vyplácejí děvčata. V poetické 
pohádce o víle Květunce zase vyjde najevo, proč velikonoční zajíci nosí 
vajíčka. Nechybí ani informace o Velkém pátku a oslavách vzkříšení 
se závěrečným apelem na nejcennější lidskou vlastnost – vzájemnou 
lásku…
Tradiční inscenace tohoto brněnského divadla. Určena především pro 
osobnostní rozvoj dítěte. Netradiční zpracování známé klasické pohádky 
v podání tohoto divadla zaručuje zábavnou podívanou o lidových zvycích 
velikonočního období.
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ (resp. dětem od 3 do 8 let)
Hraje: soubor divadla Kamarádi vedený Vojtou Polanským
Délka představení: cca 60 minut

Pondělí
8.30 a 10.3010.

Manager TEAM - KAMARÁDI Brno
JARO S KAMARÁDY
jednotné vstupné 50 Kč

Sobota
20.008.

TARAFUKI – koncert 
jednotné vstupné 120 Kč

Dvě cella, dva krásné hlasy a dvě svébytné dámy. Hudba dua Tara Fuki 
je naprosto svébytná, křehce dynamická a výrazově nesmírně bohatá. 
Obohacená o otisky různých hudebních stylů s příchutí dálek, vytváří 
originální krasohled ženského nitra. Jejich písně pro dvě dřevěná těla, 
protkaná mazlivým zvukem polštiny, vytváří na první poslech křehkou 
pavučinu tónů, která se mávnutím smyčce dokáže měnit v nebezpečnou 
past.
Od svého vzniku slaví Tara Fuki koncertní úspěchy po celé Evropě a střední 
Americe. Za svou hudbu obdržely ocenění české Akademie populární 
hudby v kategoriích Alternativní hudba-world music a Objev roku za rok 
2001 a v kategorii World music za rok 2007. V roce 2007 vystoupily jako 
první česká kapela na mezinárodním hudebním veletrhu WOMEX ve 
španělské Seville.



DUBEN 2017

Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak 
pro BARBORU HRZÁNOVOU, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli, tak pro RADKA HOLUBA, který hraje manžela 
přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve 
zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného… 
Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, 
o plynutí času, strach ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu.
Hrají: BARBORA HRZÁNOVÁ, RADEK HOLUB, Radek Zima, Jana 
Jiskrová / Miluše Hradská / Johana Tesařová 
Délka představení: cca 105 minut včetně přestávky.

Sobota
19.301.

Divadlo KALICH Praha
Sébastien Thiéry:
ZAČÍNÁME KONČIT
vstupné 420 / 210 Kč

předplatné

jaro 2017

Francouzská konverzační komedie ve strhujícím manželském duelu.
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si „ON“ a „ONA“ vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Ve francouzské konverzační komedii 
se ve strhujícím manželském duelu, po úspěšné inscenaci Otevřené 
manželství, opět představí Jana Krausová a Karel Roden.
Hrají: JANA KRAUSOVÁ a KAREL RODEN
Délka představení: 100 minut.

Úterý
19.3018.

STUDIO DVA PRAHA
P. Claudel:  O LÁSCE 
vstupné 500 / 250 Kč

předplatné
GOLD

jaro 2017

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
VALAŠSKO – KRAJINA A LIDÉ

Neděle
15.009.

Manager TEAM - KAMARÁDI Brno
JARO S KAMARÁDY
jednotné vstupné 50 Kč

NEDĚLNÍ 
POHÁDKA

Jedna z nejoblíbenějších show „Kamarádů“ z Brna. V pohádce o hodinách 
s jednou ručičkou přivolají Křemílek s Vochomůrkou jaro a s ním 
i Velikonoce. Pro diváky je zde spousta zajímavostí – jarní zvyky, něco 
o pomlázce, o kraslicích a také to, proč se vyplácejí děvčata. V poetické 
pohádce o víle Květunce zase vyjde najevo, proč velikonoční zajíci nosí 
vajíčka. Nechybí ani informace o Velkém pátku a oslavách vzkříšení 
se závěrečným apelem na nejcennější lidskou vlastnost – vzájemnou 
lásku…
Tradiční inscenace tohoto brněnského divadla. Určena především pro 
osobnostní rozvoj dítěte. Netradiční zpracování známé klasické pohádky 
v podání tohoto divadla zaručuje zábavnou podívanou o lidových zvycích 
velikonočního období.
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ (resp. dětem od 3 do 8 let)
Hraje: soubor divadla Kamarádi vedený Vojtou Polanským
Délka představení: cca 60 minut

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1.5.  Divadlo DRAK – O BÍLÉ LANI – školní představení

9.5.  Divadlo Na Jezerce – SHYLOCK – předplatné 

10.5. Divadlo Příbram – HRDÝ BUDŽES – předplatné GOLD

25.5.  Divadlo Bez Zábradlí – TERASA – předplatné 

23.5.  LiStOvÁnÍ – představení pro střední školy

31.5.  FRAGILE – vokální skupina (SK) – koncert v divadelním sále

Festival divadla pro děti a mládež – regionální přehlídka souborů 
v kategorii dospělých hrajících pro děti.

Pátek 31. 3.  |  18.00  |  1. soutěžní představení
Suchdolský divadelní spolek – SUD ze Suchdola nad Lužnicí
Cvrčci podle Julese Verna: HONBA ZA METEOREM
Dobrodružná komedie na motivy Julese Verna o čtyřech obrazech s živým 
hudebním doprovodem. Režie: Lenka Cvrčková st. Délka představení: 60 minut. 
Věková skupina: 7+ vstupné 50 Kč

Sobota 1. 4.  |  10.00  |  Slavnostní zahájení festivalu

Sobota 1. 4.  |  10.05  |  2. soutěžní představení
Divadelní spolek Tábor
Jiří Miškovský: KUBA A TŘI ČERTI 
Pohádka pro nejmenší děti vypráví o lásce Aničky a Kuby, kterou se snaží překazit 
závistivý Francek. Délka představení: 50 minut. Věková skupina: 5 + vstupné 50 Kč

Pátek – Neděle31.3.–2.4

POHÁDKOVÝ VÍKEND
Na soutěžní představení je možno zakoupit 
předplatné ve výši 100 Kč pro jednu osobu

Sobota 1. 4.  |  15.00  |  3. soutěžní představení
Divadelní soubor PRÁCHEŃSKÁ SCÉNA Písek
Zdeněk Kozák: O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE
V malém zámečku žije kněžna se svou dcerkou tuze rozmazlenou komteskou 
Julinkou, která nebýt ševce Ondry mohla skončit v pekle. Režie: Ladislava Vítková. 
Délka představení: 65 minut. Věková skupina: 5 + vstupné 50 Kč

Neděle 2. 3.  |  10.00  |  4. soutěžní představení
Divadélko MÚZIKA Sezimovo Ústí
Václav Motalík / Miloš Smetana: STRAŠIDLA Z ČERNÉHO LESA
Pohádka na motivy pověstí Václava Motalíka, kde se můžete potkat s lidmi 
dobrými i zlými, ale i s lesními strašidýlky a loupežníky. Režie: Miloš Smetana.
Délka představení: 55 minut. Věková skupina: 4+ vstupné 50 Kč

Neděle 2. 3.  |  15.00  |  inspirativní představení
Divadlo KRAPET přiváží český pohádkový hit:
Jaroslav Kolář: KOCOUREK MODROOČKO
Výpravná pohádka na motivy slavné literární předlohy Jaroslava Koláře 
a s písničkami Marka Ebena. Scénář a režie: Jiří Untermüller / Texty písní 
a hudba: Marek Eben / Scéna a kostýmy: Miloslav Sajler, Jiří Untermüller. Délka 
představení: 60 minut. Věková skupina: 4 + vstupné 50 Kč

Rodinné představení plné kouzel a fantazie – ZÁŽITEK!!!
Samostatné, celovečerní, nonverbální představení o podivuhodných 
dobrodružstvích malé Alenky v říši divů. Tentokrát věrně vycházející z 
románové předlohy Levisse Carolla. Setkáte se zde jak s Bílým králíkem 
či kočkou Šklíbou, tak s oživlými květinami, panem Kloboučníkem, zlou 
šachovou královnou i jejím nemilosrdným karetním vojskem. Carollova 
kniha je jako stvořená pro jevištní zpracování scénickými postupy National 
Black Light Theatre Prague. Pitoreskní postavičky, tajůplná prostředí, 
kouzla, triky, 3D animace, obří loutky, létající lidé. To vše podkresleno 
emotivní hudbou nahrazující slova. Tomuto rodinnému poetickému a 
kaouzelnému představení již tleskali diváci v USA, Japonsku, Číně, stejně 
tak jako v Španělsku, Řecku, Itálii a řadě dalších zemí Evropy.
Délka představení: 120 minut s přestávkou

Neděle
15.0023.

National Black Light Theatre Prague
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
jednotné vstupné 140 Kč

RODINNÉ 
PŘEDSTAVENÍ

JANA PAULOVÁ a DAVID SUCHAŘÍPA v hlavních rolích svižně 
šlapající komedie s dokonalým hereckým partnerstvím, která se divákům 
nepodbízí, ale baví je vtipnou smrští dialogu, hereckých akcí a situací.
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by 
žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – manažer 
marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého 
prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami a 
dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás 
přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují!
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro diváky zárukou 
výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných 
situací ze svých vlastních životů.
Hrají: JANA PAULOVÁ a DAVID SUCHAŘÍPA
Délka představení: cca 2 hodiny včetně přestávky.

Úterý
19.3025.

Divadlo KALICH Praha
Fabrice Roger Lacan:
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
vstupné 380 / 190 Kč

předplatné

jaro 2017

Sobota
19.3030.

KOUZELNÝ KRUMLOV
SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY


