Pátek 18. října v 10.00 hodin

VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA
/ Olga Lichardová

Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře
V království krále Bonifáce panuje chudoba. Jediné, co v království ještě
zbylo, je slepička Kdákalka a sem tam nějaká ta živá duše. S vidinou
naplnění královské pokladnice se král rozhodne provdat svou jedinou
dceru, princeznu Milku, za co nejbohatšího ženicha. Milka však miluje
chudého prince Ondřeje a jednotlivé nápadníky odmítá. Králi se vzdor
Milky nelíbí a rozhodne se, že jí dá třeba i samotnému čertovi. Před
peklem jí však zachrání služebná Kačenka, která všemu nastaví pořádek.
Hrají: Ota Fiala, Míša Králiková, Petra Wagenknechtová, Patrik Převrátil, Robert
Štekr, Jan Jelínek, René Svoboda, Jiří Pospíšil, Jakub Sloup, Karel Polívka,
Veronika Štroblová, Denisa Šebestová, Viktorie Ošťádalová, Radka Karešová,
Monika Krejčí…
Textová úprava: Miroslav Štrobl
Technická spolupráce a scéna: Boris Buňka
Hudba: Stanislav Jelínek, Zbyněk Kovanda
Režie: Martin Betuštiak, Miroslav Štrobl

Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč Délka představení: 70 minut

Pátek 25. října v 10.00 hodin

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉHO BROUKA
Divadlo Za2, Praha
Střevlík Pepa, je další hmyzí postavička, která si Vás získá svým vtipem,
chytrostí, odvahou a smyslem pro čest.
Pepa žije na louce u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Od té chvíle
se stanete svědky vzrušujícího putování, budete se smát popletenému
brouku Jimovi, který na louku zabloudil z daleké ciziny, se zatajeným
dechem budete čekat, zdali Pepa unikne zlému sršni Karlovi a jak dopadne setkání s datlem Herbertem, kterému ale všichni říkají Růžena?
Pepa na cestě za štěstím zažije ještě mnohá podivuhodná setkání a
dobrodružství a ptáte-li se, jestli štěstí najde, přijďte se podívat na naši
novou výpravnou pohádku s krásnými písničkami, kterou pro vás připravil
Libor Jeník – autor již několika úspěšných pohádek jako jsou Krysáci a
ztracený Ludvík, O statečném kováři Mikešovi, Čtyřlístek v pohádce a
mnoho dalších.
Představení pro MŠ, I. stupeň ZŠ a pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 55 minut

Pátek 1. listopadu v 10.00 hodin

TRAPAS NEPŘEŽIJU
ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!
Komedie o klukovi, který se ztrácí v pravidlech slušného chování a dělá
si "etiketu" po svém.Víte jak donutit kluka v „ nácti letech“, aby vstal, když
přijde slečna, aby ji pozdravil jako první a aby jí otevřel dveře auta na
správné straně, aby se uměl chovat v kině a třeba i na pánských toaletách? Tam všude totiž platí pravidla společenského chování ( mimochodem, víte, že často ani dospělí nevědí, že se se šampaňským neťuká?)O
komickou stránku představení se postará hlavně Ladislav Ondřej, který
již 10 let hraje Jakuba Mázla v seriálu Ordinace v růžové zahradě, spolu
s herečkou a moderátorkou Michaelou Dolinovou. Ve hře se tančí,
navzdory všem i zpívá a nakonec čeká všechny testík z etikety.
Představení pro II. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Vstupné: 80 Kč
Délka představení: 65 minut

Středa 20. listopadu v 10 hodin

LOTRANDO A ZUBEJDA
Divadlo Pegas, Praha
Pohádka je přepsaná podle filmové předlohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře do divadelního scénáře. Díky jejich podpoře můžete očekávat v pohádce známé krásné písně, které pohádku provází.
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo.
Také pomoci dětem ukázat správný směr, jak býti dobrým a slušným
člověkem.
Představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 60 minut

Pondělí 9. prosince v 10 hodin

VÁNOČNÍ ČAS
Loutkoherecká skupina LOUDADLO, Praha
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých vánoc patří
nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující
dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především
rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty a proto se na vás
již osobně těší známé postavičky z televizní obrazovky.
Příjemné setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo,
spolupracující s Českou televizí na pořadu Studio kamarád.
Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, máme vás rádi!!
Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 60 minut

Středa 22. ledna 2020 v 10 hodin

O SNĚHURCE
Divadlo Kapsa, Andělská Hora
Romantický pohádkový muzikál na motivy známé německé pohádky
bratří Grimmů. V jedné zemi za horami vládl starý král a ten se po smrti
královny znovu oženil. Nová královna je však zlá a krutá a ze všeho nejvíce nenávidí princeznu Sněhurku. Tak jak je královna zlá, tak je Sněhurka
milá a hodná. Všichni ji mají rádi a to je trnem v oku královně. A tak jedné
noci povolá lovce, aby Sněhurku odvedl do lesa a tam ji nechal. Sněhurka se v nočním strašidelném lese bojí , ale protože má dobré srdce,
ujmou se jí permoníčci a všem se dobře daří. Ale jen do té doby , než se
krutá královna svého kouzelného zrcadla zeptá : „Kdo je v zemi zdejší
nejhezčí a nejkrásnější?“
Hrají: Diana Hauptová, Marie Švestková, Lukáš Bouzek, Jiří Šponar, Jan
Vejražka
Představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ i pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 50 minut

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

18.10.

VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA

60,-

25.10.

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ

60,-

1.11.

TRAPAS NEPŘEŽIJU

80,-

20.11.

LOTRANDO A ZUBEJDA

60,-

9.12.

VÁNOČNÍ ČAS

60,-

22.1.

O SNĚHURCE

60,-

v 10.00

v 10.00

v 10.00

v 10.00

v 10.00

v 10.00

MALÉHO BROUKA

ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!

Písemné objednávky zasílejte do 6. 10. 2019
na adresu Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře,
Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora.
Objednávat lze i elektronicky na e-mail
skolniporady@centrum.cz
Kontaktní osoba pro objednávání školních pořadů
je paní Markéta Petránková.
Na telefonické objednávky nebude brán zřetel.
Děkujeme za pochopení.
TĚŠÍME SE NA VÁS V TYLOVĚ DIVADLE!

