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Vážení přátelé Karlovarského městského divadla,
předplatné je již důležitou součástí dramaturgie Karlovarského
městského divadla. Aktuálně nabízíme podzimní cyklus a věříme,
že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našimi předplatiteli.
Těšíme se na Vás.

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s

2018
Předplatné A/2018 – komedie

Skupina A obsahuje výběr komediálních inscenací v nastudování českých divadel.

Říjen 2018
3. 10. 2018

Vlastimil Venclík

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Agentura Nordproduction
V jedné z nejlepších komedií
Vlastimila
Venclíka
se
setkáváme s milostnou dvojicí
ve čtyřech životních etapách,
mění se věk hlavních hrdinů
a s ním i postoje, přístup
k lásce, sexualitě a vztahům.
Zatímco v reálném životě
by
hrdinové
postupně
stárli, v našem příběhu je
to opačně, do hotelového
přicházejí aktéři vždy mladší
a mladší, jako by se jejich život
odehrával pozpátku. Originální pojetí, režie samotného autora a obsazení
Zdeňka Podhůrského a Ivany Jirešové do všech rolí podtrhuje komediální
žánr tohoto vtipného a zároveň stále aktuálního hledání lásky a Ráje na zemi.
Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský
Režie: Vlastimil Venclík

Říjen 2018
18. 10. 2018
Peter Quilter

JE ÚCHVATNÁ!
Divadlo Na Jezerce
Komedie o nejhorší zpěvačce
na světě. Hra vypráví příběh
americké amatérské sopranistky
Florence Foster Jenkinsové (1868–
1944), která též bývá přezdívána
„první dáma klouzavé stupnice“.
Florence
odmalička
toužila
být zpěvačkou, nicméně nikdo
z jejího okolí tomuto nápadu nebyl
nakloněn, protože podle ostatních
neuměla zpívat. Ona však měla jiný
názor a svou vytrvalostí a vůlí si
vydobyla přední místo v hudebním
světě. Největším úspěchem byla
na konci jejího života do posledního
místa vyprodaná Carnegie Hall, kde
odzpívala fenomenální koncert.
Hrají: Jitka Sedláčová, Miroslava
Pleštilová, Libuše Švormová, Jan Hrušínský, Václav Tobrman
Režie: Jan Hřebejk

PŘEDPLATNÉ
PODZIM - ZIMA
Listopad 2018
1. 11. 2018

Francis Veber

DRAHÁ LEGRACE
Agentura Harlekýn
Francouzská komedie je volným pokračováním
autorova slavného Blbce k večeři. Zoufalý
Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný
a nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal
všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou
kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá,
je zajímavý – a když jde o peníze, je ještě
zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací. Najednou se o něho
zajímají úplně všichni, dokonce se stane neodolatelným pro ženy!
Hrají: Josef Carda/ Pavel Kikinčuk, Jan Šťastný/ Jan Čenský, Martin
Zahálka, Eva Čížkovská, Vlasta Žehrová/ Kamila Špráchalová, Barbora
Šťastná Petrová, Ladislav Županič/ Miloslav Mejzlík
Režie: Petr Kracik

Listopad 2018
8. 11. 2018

Ivana Dukić, Zdeněk Bartoš

BORYŠ UMÍ PO SKALINÁCH
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně–pohybově–činoherní kaleidoskop reflektující malé i velké dějiny
uprostřed Evropy za posledních sto let. Projekt vzniká ke stému výročí
samostatného státu a volně navazuje na inscenaci Od praotce k tatíčkovi –
začíná tam, kde se tehdy skončilo. V roce 1918.
Hrají: herci Činohry Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu
Režie: Zdeněk Bartoš

Prosinec 2018
8. 12. 2018

Eric–Emmanuel Schmitt

ENIGMATICKÉ
VARIACE
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Profesní rozhovor o literatuře se
změní v osobní souboj dvou mužů
s odlišným pohledem nejen na lásku
a sexualitu, ale na život vůbec.
Po jedné vyjasněné záhadě se vzápětí
vynoří další a další… Enigmatické
variace mají nejen obsah v podobě
jedinečně chytrého textu, formu v podobě výjimečné chemie dvou herců, ale
navíc i koření v podobě probleskujícího humoru.
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř
Režie: Jan Burian

Cena předplatného: Kč 1 500,–
www.karlovarskedivadlo.cz

2018
Předplatné B/2018 – multižánrové

Skupina B obsahuje pestrý multižánrový výběr inscenací a jednoho koncertu.

Září 2018
13. 9. 2018
Bára Štěpánová – recitál
Bára Štěpánová se na jevišti karlovarského
divadla tentokrát představí jako zpěvačka.
Uslyšíte nezapomenutelné písně Osvobozeného
divadla, lehce pozapomenuté písničky divadla
Semafor, nesmrtelné hity Petra Hapky (bude
i Levandulová) a světové evergeeny.
Účinkují: Bára Štěpánová – zpěv, Jiří Jan N.
Svoboda – klavír, Vít Fiala – basa, Vráťa Placheta – bicí, Míra Barabáš – trubka a zpěv

Říjen 2018
14. 10. 2018

Arnošt Goldflam

DÁMSKÁ ŠATNA
Agentura Harlekýn
Skrze setkání a rozhovory v divadelní šatně dává
komedie nahlédnout do osudů čtyř hereček.
Do života Marie právě vstupuje nový muž, prožívá
počáteční okouzlení i následné rozčarování. Trudu
s malou dcerou zase již po několikáté opouští
manžel. Mladičká Klára přirozeně touží po roli,
divadelním růstu i úspěchu. Nejstarší Líza řeší
v obecnější rovině smysluplnost hereckého poslání.
Ve čtyřech generačních rovinách lze paralelně
sledovat často provázané osobní i profesní události.
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová
Režie: Arnošt Goldflam

Listopad 2018
5. 11. 2018

Rostislav Novák ml. a kol.:

UP END DOWN
Cirk La Putyka
Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami.
Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich
odpoutat a žít uvolněně a svobodně… Každý
aspoň jednou v životě přemýšlí o tom, co se
odehraje, až nastane onen „konečný okamžik“.
Jak vypadá a co následuje? Up End Down je pohled na cestu od narození do smrti
skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země,
narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.
Účinkují: Rostislav Novák st., Vojtěch Fülep, Rostislav Novák ml., Jan Balcar,
Andrej Rády, Jan Kletenský, Zuzana Havrlantová/ Šárka Fülep Bočková,
Zbyněk Šporc, Jiří Weissmann, Alexandr Volný, Anna Schmidtmajerová, Jana
Smolíková, Daniel Komarov, Michal Boltnar, Jiří Kohout
Režie: Rostislav Novák ml.

PŘEDPLATNÉ
PODZIM - ZIMA
Listopad 2018
29. 11. 2018
Will Eno

ŽIVOT PODLE JONESOVÝCH
Divadlo Ungelt
Manželský život je sám o sobě absurdním dramatem. A pokud se do vašeho
sousedství nastěhuje pár, který má stejné příjmení a řeší stejnou mezní situaci,
realita se začne skoro až groteskně rozpadat.
Hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Ladislav Hampl
Režie: Marek Němec

Prosinec 2018
19. 12. 2018

Ivana Dukić a Zdeněk Bartoš

BORYŠ UMÍ PO SKALINÁCH
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Tanečně–pohybově–činoherní kaleidoskop reflektující malé i velké dějiny
uprostřed Evropy za posledních sto let. Projekt vzniká ke stému výročí
samostatného státu a volně navazuje na inscenaci Od praotce k tatíčkovi –
začíná tam, kde se tehdy skončilo. V roce 1918.
Hrají: herci Činohry Karlovarského městského divadla a Západočeského
divadla v Chebu
Režie: Zdeněk Bartoš

Cena předplatného: Kč 1 500,–
www.karlovarskedivadlo.cz

zahájení prodeje 11. června
uzávěrka prodeje předplatného 31. srpna

2018

Výhody předplatného
•
•
•
•
•

Zaručuje stálé místo v hledišti.
Divák oproti klasickému předprodeji získá 25% slevu.
Výběr míst je možný v sektoru I. cenové kategorie.
Divák se nemusí starat o nákup vstupenek.
Abonentka je přenosná.

•
•
•

Zakoupené předplatné není možné měnit ani vracet
Změna programu a termínu vyhrazena.
Z důvodů zasílání informací prosíme o včasné nahlášení
případné změny kontaktních údajů.
Při vstupu do divadla se prokazujte abonentkou.
Informace o termínu představení bude
uvedena v programu divadla.

Upozornění

•
•

Platby
•
•
•
•

V hotovosti na pokladně divadla.
Platební kartou na pokladně divadla.
Poštou na dobírku.
Bankovním převodem
(na základě objednávky vystavíme fakturu).

Místa určená pro předplatné (modrá barva)

Objednávky
osobně v pokladně divadla
(10.00 až 11.30 hod., 12.00 až 17.30 hod.)
e-mailem: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
telefonicky: 351 170 015

Kontakt
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Divadelní náměstí 21,
360 01, Karlovy Vary
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
tel.: 351 170 015

