Společenský dům JILM Jilemnice Vás zve na 22. ročník divadelní přehlídky

BŘEZEN
měsíc divadla

2016
Út 1.3. v 19.30

PETROLEJOVÉ LAMPY

Divadlo V Roztocké Jilemnice

Co svedlo dohromady Štěpku Kiliánovou a Pavla Malinu? Co svedlo dohromady osoby, z nichž jedna se snaží až
křečovitě svůj život naplnit a druhá vyprázdnit? Premiéra představení podle románu Jaroslava Havlíčka jehož
120. výročí narození si letos připomínáme. V hl. rolích : Magda Jarošová a Tomáš Václ. Režie: Lucie Václová.
90,-/ 70,- Kč

Čt 3.3. v 19.30 POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MELIESE Divadlo Drak Hradec
Králové
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! Divadelní představení, které je poctou světu kouzel, filmu a imaginace.
Fascinující životní příběh největšího filmového kouzelníka všech dob v režii nejtalentovanějšího režiséra současné
české divadelní scény Jiřího Havelky.
100,- / 80,- Kč

Pá 4.3.
Králové

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MELIESE Divadlo Drak Hradec

Představení pro 5. -9. ročník ZŠ v 8.30 hod. a Gymnázium a SOŠ v 11.00 hod.

Ne 6.3. v 15.00
Haluz

ZUBATÁ STORY

60,- Kč

DS Vojan Desná – Mladá

Rozverná šou (chcete-li show) pro malé i velké diváky o dění v ústech jednoho děvčete z pohledu zubů. Co se může
všechno stát, když se o chrup nepečuje tak, jak se má, se dozvíte právě teď. Mimo abonentní předplatné.
60,- Kč

Út 8.3. v 19.30
Turnov

DRŮBEŽÍ NÁŘEZ

DS Nakafráno

Představení o životě samém, o výchově, nebo spíš nevýchově dětí, o běžných starostech i nastupujícím stáří.
V pěti samostatných příbězích si každá z členek souboru postupně zahrála hlavní roli.
100,- / 80,- Kč

Ne 13.3. v 17.00 ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU DS Krakonoš Vysoké nad
Jizerou
Hudební retrokomedie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře s početným hereckým i hudebním obsazením, v níž se
společně s dcerou továrníka Luisou vydáme pikovickou železniční dráhou do trampské osady Ontário ukryté
v neprostupných lesích plných divé zvěře. Proplujeme nebezpečnými peřejemi řeky Sázavy, i poklidnými vodami
vltavskými, abychom byli svědky toho, jak slečna Luisa navzdory všemu nebezpečí ke štěstí dojde. 100,- / 80,- Kč

Čt 17.3. v 19.30

ÚČA MUSÍ PRYČ

Divadlo Verze Praha

Dynamická komedie s překvapivými dějovými zvraty a brilantním slovním humorem, jež se týkají problému, který
znají snad všichni rodiče, totiž základní školy.Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Igor
Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař.
350,- / 330,- Kč

Út 22.3. v 19.30
ÚŽASNÁ SVATBA
DS Vojan Desná – Mladá
Haluz Úžasná komedie o tom, že pravá láska nakonec zvítězí, jenom se musí zjistit, která to je.
Situační groteska o následcích loučení se svobodou. Poněkud submisivní mladík Bill má před svatbou problém:
V jedné posteli se s ním probouzí cizí dívka, o které ví pouze jedno - nevěsta to není! Nepředvídatelné situace
na sebe nenechají dlouho čekat...
90,- / 70,- Kč

Ne 20.3. v 18.00
Praha

VÍKEND S BOHEM

Divadlo Na Prádle

Odkud přicházíme, proč jsme zde, kam kráčíme, po čem toužíme, jakou cestu si máme vybrat…
Autorská hra je zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo, kdyby u nás zaklepal
nečekaný návštěvník. Když už jsme měli to štěstí a ocitli jsme se na této planetě a musíme čelit i těžkým životním
zkouškám, je potřeba najít sílu, postavit se k nim čelem a znovu jít dál. Naše životní peripetie brát s humorem a
nadhledem. A pokud jsme ochotní naslouchat, pomoc a odpověď na naše otázky vždycky přijde.
Hrají: Mario Kubec a Matouš Ruml
290,- / 270,- Kč

Po 21.3. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY Divadlo F.X.Šaldy Liberec + Divadlo Pohádek
Praha
Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu…
Představení pro MŠ a ZŠ v 8.30 a 10.30 hod.
60,- Kč

St 30.3. v 19.30 ONDŘEJ HAVELKA a MELODY MAKERS házejí dávají Perly swingu
Nejkrásnější hudební perly světového swingu 30. a 40. let.

390,- Kč

Děkujeme sponzorům 22. ročníku divadelního festivalu Březen – měsíc divadla 2016

Jména sponzorů budeme postupně doplňovat.
Může být zde i to Vaše ☺

Předprodej abonentních vstupenek / 1. – 6. řada/ od 11.1.2016 Abonentní vstupenka zahrnuje 2 profesionální
divadla a 5 amatérských představení. (V programu označeny podtrženým datumem).
Cena 1000,- / 900,- Kč studenti a důchodci.
Předprodej volných vstupenek od 8.2.2016 - Informační centrum Jilemnice, tel.: 481 54 10 08

Vstupenky rezervujeme max. 5 dní. Nevyzvednuté vstupenky systém sám automaticky uvolní k dalšímu prodeji.
Zakoupené vstupenky lze vrátit nejpozději 3 dny před plánovanou akcí. V tomto případě bude osobě,
která vstupenky vrací vráceno pouze 50% z původní ceny vstupného.
Vstupenky můžete přímo zakoupit v online prodeji , který bude spuštěn 8.2.2016 ve 12.00 hod.
na www.sdjilm.cz
Pořadatel: Společenský dům JILM Jilemnice, Roztocká 500, tel.: 481 54 40 70

