Sezóna 2015 - 2016
František Ringo Čech: Dívčí válka – Staré pověsti české - povinná četba všech českých dítek školou povinných! Takže každý z
nás jistě alespoň něco málo tuší o životě našich dávných předků a jistě také o jedné z těch dávných událostí, jakou byla Dívčí válka vězte však, že ne všechno, co Jirásek napsal a ve školách nás učili musí být pravda! Tato hra je toho důkazem. Úsměvná parodie na
známou pověst o dívčí válce. Režie Pavel Vašíček a Víťa Jakubec

16. dubna

sobota 19:30
Divadlo Prkno Veverská Bítýška
Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných
postaviček, humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.
Režie Iva Kahounová

15. dubna
22. dubna
30. dubna

pátek 19:30
17. dubna
neděle 15:00
pátek 19:30
24. dubna
neděle 15:00
sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
Jiří Merlíček a MUStr. Milan Klapetek: Jízlivý glosátor – Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom
chtěli vzdát hold montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané
divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Zvláště předscény silně promlouvaly k
poválečné generaci svým originálním vtipem, aktuálností, slovním žonglérstvím a cílenou satirou. Režie Jiří Merlíček

29. dubna
7. května

pátek 19:30
sobota 15:00

DS bratří Mrštíků Boleradice

Přehlídka amatérských divadelních souborů

Jarní Sešlost - Boleradice 2016
Josef Štolba, Martin Glaser: Na letním bytě – Komedie se odehrává v idylických časech první republiky, je plná krásných
postaviček, humorných situací a doplněná známými hity z první poloviny minulého století. Diváky pobaví, potěší, přivede na jiné
myšlenky – a protože „věrná láska zvítězí", a kdo má špatné úmysly, bude napálený, měla by jim i dodat chuti do života.
Režie Iva Kahounová

4. května

středa 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
století – Skládanka humorně laděných příběhů, poukazujících na ničivou sílu žen, kterou

Zdeněk Podskalský: Žena v trysku
nezkrotí ani tryskem letící dějiny.

5. května

čtvrtek 19:30

Ochotnické divadlo Nevojice
Jiří Hlávka na motivy novely Viktora Dyka „Krysař“: Co vyprávěl Sepp Jörgen - Rybář – jednoduchý muž, kterému se celé
město posmívá, protože některé věci chápe pomalu. „Pláče a směje se až druhý den.“, říkají o něm. A právě on vypráví příběh
krysaře, který už dlouhé roky láká inscenátory i filmaře.

6. května

pátek 19:30
DS Vojan Libice nad Cidlinou
Jiří Merlíček a MUStr. Milan Klapetek: Jízlivý glosátor – Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom
chtěli vzdát hold montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané
divadelní kusy napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Zvláště předscény silně promlouvaly k
poválečné generaci svým originálním vtipem, aktuálností, slovním žonglérstvím a cílenou satirou. Režie Jiří Merlíček
Po skončení představení následuje komponovaná Beseda o Janu Werichovi - poutavé vyprávění o Mistru Janu
Werichovi, doplněné písněmi a ukázkami ze známých her. Pořad je šperkován Werichovými moudry. Režie Leonard Walletzký

7. května

sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice
sobota 20:30
Divadlo u stolu Ořechov
G. B. Shaw: My Fair Lady - nejdokonalejší muzikál všech dob! Tak bývá nazýván proslulý americký muzikál, který vznikl na
motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Když se samolibému a zapřisáhle staromládeneckému profesoru lingvistiky
Henrymu Higginsovi připlete do cesty umolousaná květinářka Líza Doolittleová, ani jeden z nich ještě netuší, co všechno se může
stát… Režie: Viktor Vaďura

8. května

neděle 15:00 a 18:00

Vomladina Vídeň, Rakousko

Milan Uhde: Divá Bára – autor se inspiroval nejen dílem autorky Boženy Němcové ale i jejími tragickými osudy, kterou celoživotně
provázela netolerance, strach a nepochopení. Výsledkem je velké drama, ve kterém Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a
na štěstí. Drama Divá Bára slibuje silný příběh obohacený o líbezné melodie na Moravě méně známé.
Režie: Alena Chalupová

13. května

pátek 19:30

DS bratří Mrštíků Boleradice
Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ferdinand Havlík, Jaroslav Ježek: Kdyby tisíc klarinetů – Legendární semaforský muzikál v nové podobě
s prvky mystické crazy komedie, který si pohrává s myšlenkou, co by se stalo, kdyby se zbraně najednou proměnily v hudební
nástroje, jež nemohou nikomu ublížit, naopak lidem přinášejí jen radost.
Režie: Jiří Suchý

21. května

sobota 19:30

Divadlo SEMAFOR Praha

Podrobnosti o programu, rezervace předplatného a vstupenek na představení najdete na www.boleradice-divadlo.cz
Předprodej vstupenek v pokladně divadla vždy v pátek od 18 -19 hod. a hodinu před představením. Telefon do divadla 723 666 153 pouze v době
předprodeje. Rezervované vstupenky si vyzvedněte včas. Nevyzvednuté budou prodány před představením!
Vydáno: 10.4.2016
Změna programu vyhrazena
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Na letním bytě

Žena v trysku století

Středa 4. května 19:30

Čtvrtek 5. května 19:30

Co vyprávěl Sepp Jörgen

Jízlivý glosátor

Pátek 6. května 19:30

Sobota 7. května 19:30

Beseda o Janu Werichovi

My Fair Lady

Sobota 7. května 20:30

Neděle 8. května 15:00 a 18:00
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