 
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

ŘÍJEN
St 3. 10. v 19:30 h.

INTERVIEW S UPÍREM

Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi... komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3D kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením
emocí a vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída.
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák a Martin Trnavský, Režie: Jakub Nvota
www.frida.cz

Pá 26. 10. v 19:30 h.

délka představení: 150 minut

Henry Meyerson

FÍGL

Příběh baviče, který se náhle ocitne ve složité soukromé i profesní situaci. Americká tragikomedie, světová premiéra.
Hrají: Alena Vránová, Václav Postránecký, Marta Vančurová, Režie: Ladislav Smoček
www.divadloungelt.cz

LISTOPAD
Ne 25. 11. v 17:00 h.

Frank Houtappels

délka představení: 120 minut

NA MĚLČINĚ

Představení je plné svérázného černého humoru, který v některých případech nezanechá ani jedno oko suché, a příjemných životních paradoxů. Velice inspirativní je obdivuhodná síla Ingrid vzepřít se svému osudu v jakémkoli věku, a to i bez
ohledu na úspěšný výsledek. Iva Janžurová tak opět ukázala, že je žena na svém místě a herečka, jak se patří.
Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová, Režie: Jakub Nvota
www.divadlokalich.cz
délka představení: 140 minut

PROSINEC
Pá 14. 12. v 19:30 h.

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

Jak málo se dnes předvánoční období ve své hektičnosti podobá onomu vysněnému ideálu, jak vzdálené je pravému
smyslu adventu. Očekávání příchodu s připomenutím starých zvyků a cestu ke zklidnění nabízí Vánoční rozjímání, v němž
svá obdarování naleznou dospělí, dospívající i děti. České a moravské koledy ve virtuosním podání Štěpána Raka a texty
K. J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka, F. Šrámka či V. Čtvrtka umožní spoluprožít nejkrásnější svátky roku v jedinečné
atmosféře a navrátit se na chvíli k jejich kořenům.
Účinkují: Prof. Štěpán Rak, Alfred Strejček
www.stepanrak.cz

Minutáž představení je uváděna včetně přestávky.

Vážení a milí diváci,
těšíme se na setkání s Vámi u nás v divadle. Za sebe a celé divadlo zdraví
Marie Chovanečková
www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz
tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039
SKYPE: marie.chovaneckova

