Program 2022
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE

ŘÍJEN
Ne 16. 10. v 17:00 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

LISTOPAD
St 2. 11. v 19:30 h.

MLČETI ZLATO
Eric Assous

Francouzská komedie. Ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit ven.
Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři s velmi slušným důchodem. Žijí v krásném
bytě, a až na občasné drobné půtky, které jsou jen výrazem jejich temperamentu, je všechno, jak
má být. Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta, kterého
rodiče čas od času hlídají. To vše až do dne, kdy před rodiči dojde mezi Lucasem a Manon k prudké
hádce. Manon má totiž milence a odjíždí s ním na dovolenou.
Když oba mladí odejdou, dojde mezi manželskými partnery k debatě na téma co s nimi dál. Má se
Lucas rozvést? Gaspard je pro, Clémence proti. Netrvá to dlouho, názory se vyměňují stále rychleji,
až dojde k jisté verbální nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá tajemství. Šok,
úžas, ohromení.....
Určitým věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne každá pravda je hezká a může ublížit.
Hrají: Jan Čenský, Dana Morávková, František Skopal / Robert Hájek, Dominika Býmová / Ivana Korolová
Režie: Antonín Procházka
www.harlekyn.cz
délka představení: 120 minut včetně přestávky
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PRACHY

Po 14. 11. v 19:30 h.

Ray Cooney

Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou
chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry
chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí
kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze
je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý
taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba
manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet.
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Sabina Laurinová / Nela Boudová /
Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata / Rudolf Slivka
Režie: Jana Kališová
www.divadlopalace.cz
délka představení: 120 minut včetně přestávky

PROSINEC
Út 14. 4. v 19:30 h.
Po 5. 12. v 19:30 h.

SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Jakub Zindulka

Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše parnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici
a zkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému
neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem
neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole…
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v představení
nepadne jediné vulgární ba ani ošklivé slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let.
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková/Lucie Zedníčková, Vilém Udatný/Jakub Zindulka
Režie: Jakub Zindulka
www.fannyagentura.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

