
Program 2020

ŘÍJEN

LISTOPAD

PLNOU PAROU
René Heinersdorff

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti
a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou záměn
a zmatků, která ale končí laskavým smířením.

Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra Horváthová / Alena Doláková, Richard Trsťan 
Režie: Petr Svojtka

www.divadlopalace.cz    délka představení: 115 minut

St  7. 10. v 19:30 h.

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

VZHŮRU DOLŮ!
Jakub Zindulka

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: Dana Homolová, Aneta Krejčíková, Milena Steinmasslová , Jakub Zindulka Režie: Jakub Zindulka
www.fannyagentura.cz délka představení: 120 minut

Ne  8. 11. v 17:00 h.

SEX, DRUGS, ROCK&ROLL
Eric Bogosian, Dodo Gombár

Humorná a zčásti improvizovaná variace na kultovní one man show, jejíž základní linií je příběh 
neúspěšného mladého herce, který se na základě vlastních názorů na život a svobodného myšlení 
ocitne v periferii společnosti a uměleckého světa.

Hrají:  Radim Novák, Martin Trnavský, Sarah Haváčová Režie: Dodo Gombár
www.frida.cz  délka představení: 100 minut bez přestávky 

So  21. 11. v 19:30 h.



Program 2020

PROSINEC
BLÁZINEC

Jaroslav Gillar

Hra je napínavou groteskou o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického 
ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou 
doprovázeny crazy situacemi jako z němého filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního 
divadla. Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou 
protkány typickým Poeovským humorem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.

Hrají: Miroslav Táborský    Režie: Jaroslav Gillar
www.gpart.cz  délka představení: 80 minut bez přestávky 

Ne  6. 12. v 17:00 h.

VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

Vážení a milí diváci, 
 přejeme pohodový a šťastný rok 2021. Těšíme se na setkání s Vámi 
u nás v divadle.

Zdraví Marie Chovanečková


