KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ sezóna Podzim 2020
29. září 2020
Agentura Harlekýn

Ernest Thompson : NA ZLATÉM JEZEŘE
Romantická komedie odehrávající se v kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera, kde tráví léto
starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi
Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou.
Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit
náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se
znovu prát...
Hrají: S. Stašová, L. Frej, M. Procházková, J. Fridrich/ J. Teplý ml., J. Nosek/ K. Zima
Režie: Vladimír Strnisko

Říjen 2020
Divadelní společnost Háta

Michael Parker: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou.
Debbie se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí
hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí do
velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb...
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová/ A. Gondíková, F. Tomsa, A. Andrlová, V. Jeníková/ O. Želenská…
Režie: R. Štolpa

Listopad 2020
Fanny agentura

Jakub Zindulka: VZHŮRU DOLŮ!
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj
comeback na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je větší mrcha
hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? Zblázní se z
bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů?
Hrají: D. Homolová, M. Steinmasslová, J. Zindulka, A. Krejčíková
Režie: J. Zindulka

Prosinec 2020
Divadlo Bolka Polívky Brno

Bolek Polívka: ŠAŠEK A SYN
Převýchova mladého šlechtice v šaška, to vše za trest, a v sedmi obrazech.
Hrají: B. Polívka, V. Polívka…
Režie: B. Polívka

Leden 2021
Divadlo v Řeznické

Mark St. Germain: RELATIVITA
Autor staví svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery
Lieserl. Einsteinovi se skutečně předtím, než se oženil se svojí první ženou Milevou, v roce 1902 narodila dcera,
která ale už v roce 1904 záhadně zmizela. Je to neprobádaná kapitola Einsteinova života. Nikdy se o ní nezmínil
a nikdo neví, zda zemřela, nebo byla dána k adopci. Tento fakt vyšel najevo až v roce 1987 z objevené soukromé
korespondence.
Hrají: M. Táborský, M. Štěpánková, K. Táborská
Režie: M. Táborský

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
DS „Na skále Helvíkovice“
K. Magnusson – I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte plakáty!
PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a sedadlo podle vlastního výběru
b) Cena předplatného je
1500,- Kč
Studenti a senioři
1300.- Kč
c) Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené do předplatného, má
každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu (místo nebude reservováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při návštěvě představení prokáže. Na průkazce je uvedena
řada a číslo sedadla. Průkazka je přenosná.
f) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, hotově v kanceláři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 20.7. 2020.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kulturní centrum Česká
Třebová, Nádražní 397, 56002 Č. Třebová. Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Informačním
centru Městského muzea.

PŘIHLÁŠKA
Divadelní předplatné Podzim 2020
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno…………………………………………………………………………………………
Přesná adresa…………………………………………………………………………………
Přihlašuji se na sedadlo č……………………………….v řadě……………………………..
Telefon……………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………..
Sleva pro seniory – datum narození………………………………………………………….
Sleva pro studenty – škola, třída……………………………………………………………..
Platím (hotově, účet, složenka) ………………………………………………………………
Cena předplatného (1500,- nebo 1300,-)……………………………………………………..
Datum…………………………………………………………………………………………
Podpis…………………………………………………………………………………………

