
únor 2019

MÌSTSKÉ DIVADLO ÈESKÝ KRUMLOV, o.p.s., 
Horní ulice 2, 381 01 Èeský Krumlov, 

tel. 702  217  526, 380 711 775,  
e-mail: vstupenky@divadlock.cz, pokladna divadla – 

tel.: 380 727 370,  hodinu pøed každým pøedstavením. 

INFOCENTRUM, 
nám. Svornosti 2, 381 01 Èeský Krumlov, 

tel.: 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz; 

ÈESKÉ BUDÌJOVICE, 
rezervace a prodej vstupenek – 

v síti CB-SYSTÉM, www.perfectnet.cz/ceskykrumlov 

www.ckrumlov.cz/tickets

facebook.com/mdckrumlov

Prodej vstupenek: 

kontakty

školní pøedstavení

naši partneøi

pá 8. 2. 19.30

BONSAI È. 3

Kapela Bonsai è. 3 z Èeských Budìjovic, která hraje folk s vio-
loncellem, slaví 20. výroèí. V roce 2018 vyhrála hlavní cenu 
poroty na nejvìtším folkovém festivalu v zemi, Mohelnickém 
dostavníku, a získala Cenu Èeského rozhlasu na festivalu 
Porta. Bonsai è.3 rozvíjí odkaz folkové Bonsaie, která v letech 
1983 a 1984 získala Portu. V repertoáru mírnì pøevažují písnì 
Bonsai, èím dál víc se ale objevují vlastní autorské pokusy: 
písnièka Nottingham zabodovala i na festivalu Porta a s písní 
Hoøká letní noc kapela v roce 2018 uspìla ve finále Porty, kde 
vyhrála Cenu Èeského rozhlasu.

Bonsai è. 3 zatím vydala dvì plnotuèná CD, ještì skoronové CD 
Z dlouhých poutí navazuje zèásti na kapelu Bonsai, známou     
z 80. let, zèásti pøináší vlastní písnièky o mìstech (ne) 
š�astných lásek, rozmilovaných srdcích i o voòavých náladách 
z tónù. Navíc se do kapely vrátila pùvodní zpìvaèka Zuzka 
Králová a kapele rostou nová køídla.

PÌTNÍK

Již za ètvrt roku uplyne 20 let ode dne, kdy Honza Huèín 
založil v Praze pùvodnì pìtièlennou acapellku, dnes kvartet 
Pìtník (www.petnik.cz). Od výchozích spirituálù, gospelù        
a lidovek se repertoár skupiny bìhem let vyvinul v mnoho-
barevnou paletu tvorby tuzemských autorù.

Kapelník Honza Huèín zpracovává písnì do originálních, 
poutavých hlasových aranží, jež s mím souèasné dobì zpívají 
od r. 2008 krumlovská rodaèka, sopranistka Jana 
Perníková, od r. 2011 tenorista Standa Kneifl a od r. 2014 
další Jihoèeška, altistka Alena Èápová, rodem z Plané nad 
Lužnicí.

V èase vystoupení u nás prožívá Pìtník š�astné, již témìø 
dvouleté období velmi úspìšného návratu na scénu po 
mateøských dovolených obou dìvèat. A pøipravuje k vydání 
svoje tøetí, dvacetileté jubilejní album.

BONSAI È.3 a PÌTNÍK

pá 1. 3. 20.00

Jednotné vstupné: 150 Kè

koncert 

pá 8. 2.

pá 8. 2.

19.30

19.30

Vstupné: 480/240 Kè

Agentura HARLEKÝN   
   
Joanna Murray- Smith 

Praha

Jednotné vstupné: 500 Kè

Rapsódie v modrém pokoji         

George Gershwin 
a Jaroslav Ježek   

ŽIVOTA
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Petra Høebíèková, Michal Dlouhý a další 
Divadelní adaptace slavného Bergmanova filmu.
Univerzitní vìdec Johan a právnièka Marianne pøedstavují 
dokonalý manželský pár. Pod tímto povrchem však èíhají 
problémy, které jednoho dne prolomí køehkou skoøápku 
dlouholetého vztahu. Rozpad Manželství znamená vzdalování 
se a opìtovné bouølivé setkávání. Jeden z nejupøímnìjších 
milostných pøíbìhù v dìjinách umìlecké tvorby pøedvádí 
všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po bru-
tální rvaèku. Vyjadøuje však také nadìji, že ti, co spolu prožili 
život, jsou svázáni nìžným poutem a jeden pro druhého se 
nikdy nemohou stát cizinci.

Délka pøedstavení: 120 minut s pøestávkou.

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO 

a jeho MELODY MAKERS
George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva velcí skladatelé, dva 
obdobné osudy. Hitmakeøi, kteøí zásadnì ovlivnili vývoj 
popmusic 20. století a zároveò chytøe a invenènì propašovali 
jazz do hudby klasické.
Koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje unikátní a 
swingující provedení slavné Gershwinovy Rapsodie v modrém 
v pùvodním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr. Zážitek, 
který vám vyjazzuje mozek až do euforického bezvìdomí!

Délka koncertu: 2 hodiny s pøestávkou.                    

ONDØEJ HAVELKA

so 2. 3.

pá 15. 3.

19.30

19.30

bøezen

pá 8. 2. 19.30

Jednotné vstrupné: 70 Kè

AMIM PRAGUE Praha

Radim Vizváry         

PEJPRBÓJ
Pantomima pro nejmenší.

Koncept, režie a hraje:  Radim Vizváry
Kostýmní výtvarnice: Petra Vlachynska;ì  Hudba: Matouš 
Hekela; Light–design: David Prokopiè, Karel Šimek; 
Produkce: Ilona Hájková  
Úžasné a skvìlé pøedstavení pro dìti všech vìkových kategorií, 
které baví a uchvacuje i dospìlé diváky. Skvìlá a kreativní 
podívaná, která vás bude bavit od zaèátku až do konce. 
Groteska ani tradièní pantomima není mrtvá a toto pøed-
stavení pro dìti a mládež je toho nezvratným dùkazem!!!
V dìtské pøedstavivosti ožívá i tak obyèejný každodenní 
pøedmìt, jakým je kus papíru. V našem pøedstavení ji rozjitøí 
malý vypravìè s velkou papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento 
èistý, tvarovatelný materiál, objevuje pøíbìhy, které papír 
vypráví. Vstoupí do jeho svìta a tam se potká s malièkým 
chlapcem, který se stane jeho prùvodcem v papírovém svìtì. 
Spoleènì se pustí do jeho objevování, aby brzy zjistili, že mùže 
skrývat i napìtí a nebezpeèí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou pracuje           
s diváckou pøedstavivostí. V pøedstavení Pejprboj se pod 
rukama zkušeného loutkáøe a mima Radima Vizváryho papír 
mìní na fantastické výjevy z pohádkového svìta a svou 
otevøenou hereckou expresí do dìje zve i dìtské obecenstvo.

Délka pøedstavení: 45 minut s pøestávkou.      

GOLDpo 11. 2. 8.30
10.30

INFORMACE: info@divadlock.cz
REZERVACE VSTUPENEK: vstupenky@divadlock.cz

JAN VOZÁBAL, øeditel:jan.vozabal@divadlock.cz
JAROMÍR HRUŠKA, dramaturg: jaromir.hruska@divadlock.cz

OTAKAR VOTÝPKA, hudební dramaturg: 
otakar.votypka@divadlock.cz

RADKA PETROVIÈOVÁ, propagace, vstupenky: 
petrovicova.r@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

Nezapomeòte 
poslat soutìžní 
vstupenky 
z adventních pohádek.

Každý milostný vztah prochází 
milostnými fázemi. 

GOLDGOLDA

www.divadlo.ckrumlov.cz
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pá 8. 2.

pá 8. 2.

pá 8. 2.

pá 8. 2.

pá 8. 2.

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

Vstupné: 500/250 Kè

Agentura HARLEKÝN Praha

Neil Simon 

Vstupné: 340/170 Kè

MIME PRAGUE Praha

Radim Vizváry 

Jednotné vstrupné: 70 Kè

AMIM PRAGUE Praha

Radim Vizváry         

Vstupné: 200/100 Kè 

Divadelní klub 
Èeskokrumlovská scéna

Jaromír Hruška        

DROBEÈKY Z PERNÍKU
Dojemná komedie inspirovaná skuteèným pøíbìhem.   

Režie: Milan Schejbal
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, Andrea Daòková, 
Èestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto 
Èekan / Filip Cíl a Vojtìch Záveský.
Barová zpìvaèka Evy je èlovìk plný lásky a života, milující 
srandu a své pøátele z branže, ke kterým se vrací z  protialkoholní 
léèebny domù. K  jejímu životu patøí i o deset let mladší milenec a 
nedospìlá dcera, která je dospìlejší než její matka a svojí 
kurážnou povahou jí ukáže správnou cestu, jak žít!!!
Excelentní výkon Simony Stašové v  této vynikající inscenaci byl 
po právu odmìnìn CENOU THÁLIE za nejlepší ženský herecký 
výkon!!!

Délka pøedstavení: 145 minut s pøestávkou.      

AG FLEK – folková kapela 
Náhradní termín za zrušený koncert z 5. 10. 2018

„O takové hudbì nemá cenu èíst, ta se musí zažít…“ Slova, jež v 
roce 1999 uzavírala recenzi tehdejšího alba legendárního AG 
Fleku, platí i o dlouho oèekávané novince Pod nohama zem. 
Od vzniku zlínské skupiny v roce 1977 je to teprve tøetí 
dlouhohrající kolekce, na níž se rovnocennì pøedstavuje 
legendární sestava tøí zpìvákù (a dvou autorù) Ivo Viktorin, 
Blanka Táborská a Karel Markytán. 

Délka trvání koncertu 120 minut bez pøestávky.  
   

REPUBLIKO MÁ 
STØEDISKOVÁ
Vtipné skeèe i zajímavé úvahy.      

Vaším prùvodcem a vypravìèem je vynikající doktor filozofie 
Ivo Šmoldas, který Vám odhalí povahu politikù až do 
samotného morku kostí. Vtipné skeèe i zajímavé úvahy vás 
donutí nahlédnout do politiky pod zcela novým úhlem. 
Republiko má støedisková není pouhým kabaretem, ale dílem, 
které má za cíl oslovit široké spektrum divákù a to se mu 
bezpochyby již povedlo. 
Vychutnejte si inscenaci, kterou si užijete od zaèátku až do 
konce, a spravíte si s ní chu� po sledování naší politické scény.

Délka pøedstavení: 90 minut.

SÓLO
Moderní, èistá a aktuální pantomima.   

Koncept a režie: Radim Vizváry, výprava: Hugo Èaèko, 
light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar, produkce a 
PR: Ilona Hájková
Hraje a tanèí: RADIM VIZVÁRY
Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po sou-
èasné mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní, èistá          
a aktuální. A i když se nechává ovlivòovat jinými styly, nakonec 
se vždycky vydává vlastní cestou.
Radim Vizváry Vám pøedstaví klasická i souèasná, poetická          
i komická díla. Smát se i breèet pak mùžete bez jediného slova –  
k  jeho umìní totiž nejsou potøeba. Vyjádøení je èistì tìlesné        
a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. 
Radim Vizváry je nositelem Ceny THÁLIE 2016!

Délka pøedstavení:  70 minut bez pøestávky.  

PEJPRBÓJ
Pantomima pro nejmenší.    

Koncept, režie a hraje:  RADIM VIZVÁRY
Kostýmní výtvarnice: Petra Vlachynska;ì  Hudba: Matouš 
Hekela; Light–design: David Prokopiè, Karel Šimek; 
Produkce: Ilona Hájková  
Úžasné a skvìlé pøedstavení pro dìti všech vìkových kategorií, 
které baví a uchvacuje i dospìlé diváky. Skvìlá a kreativní 
podívaná, která vás bude bavit od zaèátku až do konce. Groteska 
ani tradièní pantomima není mrtvá a toto pøedstavení pro dìti    
a mládež je toho nezvratným dùkazem!!!
V dìtské pøedstavivosti ožívá i tak obyèejný každodenní 
pøedmìt, jakým je kus papíru. V našem pøedstavení ji rozjitøí 

LOVE,…SORRY!
Nová pùvodní èeská „chilli“ komedie nejen o sexu.   

PØEDSTAVENÍ NENÍ VHODNÉ PRO DIVÁKY MLADŠÍ 15 LET! 

Režie, scénáø a hudební dramaturgie: Jaromír Hruška 
Výprava: Vendula Pohlová, choreografie: Barbora 
Šímová, produkce a PR: Lenka Knösel (Šlajferèíková), 
svìtla: Dalibor Návara.
Hrají: Drahoslava Opekarová, Vendula 
Pohlová, Lenka Knösel (Šlajferèíková), 
Jarmila Maøíková, Miroslava Návarová, Hana 
Holíková (Sciranková), Kamila Tomanová, 
Martin Kováøík, Radim Macho.

Dojemnì tøeskutá komedie ze života jedné firmy. Jakákoliv 
podobnost postav hry, jejich pøíbìhù a situací s reálnými 
osobami, pøíbìhy a situacemi není èistì náhodná! Poznáváte 
se?! ME TOO! Víme, co se dìje u vás doma! Víme, co se dìje u 
vás ve firmì! Sledujeme vás! I vy sledujte nás! Komedie je 
mimo jiné o sexu, vztazích, svobodì, lásce, osamìlosti, 
opravdovém sdílení i pravdivých lžích. To vše je zabaleno do 
úhlednì a pøíjemnì ladìného balíèku, který ctí žánr komedie, 
øeknìme s jistým dobøe nabroušeným a nìžnì divákovi 
pøiloženým existenciálním ostøím.

Délka pøedstavení: 2 hodiny s  pøestávkou.    

GOLD

pá 8. 2.

st 20. 2.

èt 21. 2.

po 11. 2.

ne 10. 2.

pá 15. 2.

19.30

19.30

19.30

19.30

15.00

19.30

Vstupné: 360/180 Kè

koncert v divadelním sále  

Vstupné: 340/120 Kè
                                     
Divadlo SEM TAM FÓR

Ivo Šmoldas    

pá 8. 2.

Vstupné: 380/190 Kè

Divadlo NA PRÁDLE Praha     

Jonathan Larson  

TICK, TICK…BOOM! 

Vynikající autobiografický muzikál Jonathana 
Larsona, autora slavného muzikálu RENT!

Režie: MARTIN VOKOUN, pøeklad a pøebásnìní: 
Michal Zahálka a Jan Šotkovský, dramaturgie: Ondøej 
Doubrava, výprava: Aleš Valášek, hudební nastudování: 
Kristýna Brachtlová
Hrají: Tomáš Vanìk, Peter Pecha, Lucia 
Jagerèíková s doprovodem živé kapely.
Bohémský život neúspìšného umìlce je skvìlý. Je skvìlý, když 
je vám dvacet. Je v  pohodì, když je vám dvacet pìt. Ale co když 
je vám už tøicet. Tøicet – ten vìk, kdy byste mìli už dìlat 

st 27. 2.

výstava

Divadelní klub

VÝSTAVA FOTOKLUBU ÈESKÝ KRUMLOV 

 GOTTHARD ZIMMER 
– historická fotografie

výstava potrvá do 4. bøezna 2019
otevøeno dennì 11:00 - 22:00 hodin

UPOZORNÌNÍ: 
u akcí, která poøádá Mìstské divadlo v Divadelním 
Klubu Ántré si mùžete rezervovat vstupenky pøímo 

pøes Internet - kliknete v pøedstavení na hodinu 
a objeví se Vám nabídka sezení v Klubu Ántré. 
Jednotlivé stoly jsou èíslované a je u nich vždy 

maximálnì možný poèet židlí k sezení. 
Pokud jsou již stoly obsazeny je možno si rezervovat 
místa k sezení na židlích bez stoleèkù, jsou to místa         

k objednání v øadách 13, 14. 

U akcí, které poøádá DK Ántré se jedná o klubový 
prostor bez èíslovaných sedadel. 

V pøípadì zájmu o rezervaci volejte DK Ántré 
tel. 605 882 342 nebo 602 316 652 

email: ivo.vrhel@gmail.com

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA

malý vypravìè s velkou papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento 
èistý, tvarovatelný materiál, objevuje pøíbìhy, které papír 
vypráví. Vstoupí do jeho svìta a tam se potká s malièkým 
chlapcem, který se stane jeho prùvodcem v papírovém svìtì. 
Spoleènì se pustí do jeho objevování, aby brzy zjistili, že mùže 
skrývat i napìtí a nebezpeèí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou pracuje s divác-
kou pøedstavivostí. V pøedstavení Pejprboj se pod rukama 
zkušeného loutkáøe a mima Radima Vizváryho papír mìní         
na fantastické výjevy z pohádkového svìta a svou otevøenou 
hereckou expresí do dìje zve i dìtské obecenstvo.

Délka pøedstavení: 45 minut s pøestávkou.      

dospìlá rozhodnutí. Mít dobrou práci. Koupit si auto. Koupit 
si byt. Zkrátka stabilizovat celý svùj život.
Tick, Tick…BOOM! je autobiografické dílo skladatele 
Jonathana Larsona, které odhaluje pochybnosti, úzkosti, 
nejistoty, které prožíval v období pøed uvedením RENTu, 
svého nejslavnìjšího muzikálu!!! Poprvé ho uvedl sám jako 
sólové pøedstavení v  roce 1990. Po jeho smrti se dramatik 
David Auburn rozhodl TICK, TICK…BOOM! rozepsat pro tøi 
herce a v  premiéøe se tato verze uskuteènila v  roce 2001 na 
OFF-BROADWAYi.

Délka pøedstavení: 1 hodina a 10 minut bez pøestávky

19.3019.30

GOLDGOLDA

GOLDGOLD

GOLDGOLDPLUS
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