Program 2022
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

ÚNOR
Pá 25. 2. v 19:30 h.

NIKDY NENÍ POZDĚ
Norm Foster

Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát
protnou, ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému setkání… Jana
Paulová a Václav Vydra se v tomto příběhu objeví dohromady v šesti rolích!
Hrají: Jana Paulová, Václav Vydra
www.divadlokalich.cz

Režie: Pavel Khek

BŘEZEN

FACHMAN

Čt 17. 3. v 19:30 h.

Jakub Nvota

Fachman je malým člověkem toužícím po štěstí, který je postavený před - pro něj nezvládnutelnou
překážku. Jeho manželství se rozpadá díky duševní poruše jeho ženy, která po autonehodě uvízla
svojí myslí mimo reálný svět. Od té chvíle jej vnímá jen jako děj svých oblíbených knih. Svět iluzí,
klamů a symbolů, se tu staví proti světu, který má přísná racionální pravidla.
Hrají: Martin Trnavský Režie: Jakub Nvota
www.frida.cz

délka představení: 90 minut bez přestávky

DUBEN
Po 11. 4. v 19:30 h.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Ray Cooney

Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený
tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu
a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo
a s vypětím všech sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských zmatků
a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna
Browna.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda / Martin Zahálka, Daniel Kadlec / Miroslav Sabadin, Karolína Vágnerová / Barbora
Vágnerová, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík / Martin Hruška
Režie: Martin Hruška
www.harlekyn.cz

www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova
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KVĚTEN
Ne 15. 5. v 17:00 h.

MANŽELSKÝ
ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Jakub Zindulka

Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami, komedie o životě, který všichni dobře známe a
který nás přesto znovu a znovu dokáže překvapovat. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy
neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě
před Vánocemi.
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina, Martin Sitta
www.fannyagentura.cz

Režie: Jakub Zindulka

ŘÍJEN
Ne
16. 4.
10.
17:00
Út 14.
vv
19:30
h.h.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Michael Parker

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: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa / Lukáš Pečenka, Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová / Hana
Kusnjerová / Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Betka Stanková, Veronika Jeníková / Olga
"Háta" Želenská, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková
Režie: Roman Štolpa
www.divadlohata.cz
délka představení: 120 minut

Vážení a milí diváci,
dovolím si Vám popřát v novém roce zdraví, lásku, osobní spokojenost
a pohodu ve svých rodinách a přátele, kteří Vás nikdy nezklamou.
Spoustu optimizmu a naděje, že svět bude určitě zase lepší.
Ať nás úsměv na tváři nikdy neopouští.
Zdraví Maruška Chovanečková a celé divadlo
www.vanadi.net
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, tel.: +420 604 729 914
ICQ: 243-218-039, SKYPE: marie.chovaneckova

