Sezóna 2017 - 2018
Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky - děj jedné z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky - "Jezinky a bezinky", se
odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě
starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno… V
této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit…
Režie: Jiří Brabec

25. listopadu

sobota 19:30

DS bratří Mrštíků Boleradice

Předplatné Rodiče s dětmi do divadla
Lenka Cacková: Neposedná kůzlátka - Hravá pohádka o kůzlátkách, která vymýšlejí rošťárny, škádlí se a hádají se, ale hlavně
táhnou za jeden provaz. A ani od vlka se nenechají zastrašit!

26. listopadu

neděle 15:00

Divadelní studio „V“ Brno

O pekařském štěstí - Co se stane, když se v nejlepším pekařství ztratí zázračný recept? Autorská pohádka plná písniček pro malé i
velké diváky.

21. ledna

neděle 15:00

Malé velké divadlo Brno

Markéta Vydrová: Skřítkosnění - Skřítek Šalvěj je malý rozumbrada, jenž neposedí ani ve svých snech. V nich se toulá na křídlech
„dřímacího větru“ po všech možných koutech světa.

18. března

neděle 15:00

DS E. Vojana Brněnec

Pavel Vašíček: O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči - Nejedná se o klasicky interpretovaný pohádkový
příběh, ale o interaktivní hru s dětským publikem, prováděnou na pozadí hledání barevného míče, který ukořistil Černý klobouk. Herci zvou
na scénu děti, aby si tam s nimi společně hrály, putovaly a překonávaly nástrahy, které jim do cesty staví kouzelník Černý klobouk.

20. května

neděle 15:00
Říše loutek Kroměříž
Markéta Harasimová: Fronta na vánočního kapra – předvánoční fraška je malou vzpomínkou na dobu, kdy se stály fronty úplně
na všechno, ale především je to hříčka, která má v době adventu diváka potěšit, naladit a pobavit. Podobnost s konkrétními osobami je
čistě náhodná…

2. prosince sobota 19:30
DS bratří Mrštíků Boleradice PREMIÉRA
Alou Vivat: Adventní koncert - V první polovině sbor představí průřez svým repertoárem. Vedle lidových písní z východočeského
regionu či slovácké lidové písně „Okolo Hradišťa“, zazní také „Světla promenád“, nebo „Mackie Messer“ od Kurta Weilla. Druhá část
koncertu se bude věnovat adventnímu času. Zazní píseň „Somewhere“ od Leonarda Bernsteina z muzikálu „West Side Story“, dále
„Adiemus“ od Karl Jenkinse, Deo Gracias a Panis Angelicus. Závěr koncertu je již zcela ve vánoční náladě: Jiří Ignác Linek „Pastorella
Iucunda“, „Bílé vánoce“, „Purpura“, ukázka z pásma koled „Z Betléma se ozývá“ upravených Lubošem Fišerem a další..

sobota 19:30
ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí
Markéta Harasimová: Fronta na vánočního kapra - předvánoční fraška je malou vzpomínkou na dobu, kdy se stály fronty úplně
9. prosince

na všechno, ale především je to hříčka, která má v době adventu diváka potěšit, naladit a pobavit. Podobnost s konkrétními osobami je
čistě náhodná…

10. prosince
neděle 17:00
DS bratří Mrštíků Boleradice
16. prosince
sobota 19:30
17. prosince
neděle 15:00
Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam bojí
chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po vyšším
poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je pocit vlastní
výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o hledání správných
životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o dospívání. Režie: Iva Kahounová

neděle 15:00
DS bratří Mrštíků Boleradice
Radka Blatná a Jarka Vykoupilová: O pekařském štěstí – Co se stane, když se v nejlepším pekařství ztratí zázračný recept?
14. ledna

Autorská pohádka plná písniček pro malé i velké diváky.

neděle 15:00
Malé velké divadlo Brno
Joseph Kesselring: Jezinky a bezinky - děj jedné z nejslavnějších detektivních komedií světové dramatiky - "Jezinky a bezinky", se
21. ledna

odehrává v milém a pohodlném domě, z jehož stěn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie než newyorský Brooklyn padesátých let. Dvě
starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno… V
této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé... A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit…
Režie: Jiří Brabec

19. ledna
25. února
2. března

pátek 19:30
neděle 15:00
pátek 19:30

DS bratří Mrštíků Boleradice
3. března

sobota 19:30

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: 27.11.2017
Změna programu vyhrazena
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