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Anotace Divadla A. Dvořáka Příbram
Druhá strana kulis – Florian Zeller
Zdánlivě banální epizoda ze života Daniela a Isabelle, manželského páru, který zve na večeři svého
dlouholetého kamaráda Patricka a – jeho novou, krásnou a mnohem mladší přítelkyni Emmu. Je, anebo
není to dobrý nápad, když Patrickova bývalá žena byla tak milá a dobrá přítelkyně? Všechno se komplikuje,
ale někdo je přece jen ve výhodě: diváci. Všichni v hledišti uslyší nejen to, co budou zúčastnění říkat,

ale i vše, co se odehrává v jejich hlavách a srdcích. Příběh, který mohla prožít řada z nás, se stává brilantní
komedií o bilancování, životní krizi a zamyšlením nad otázkou, zda vůbec někdy jsme skutečně upřímní.
Česká premiéra. Hrají V. Rašilov, H. Lapčíková, M. Dusbaba a E. Nejedlá. Režie Mikoláš Tyc.
Chleba s máslem - Gabriel Barylli
Komorní komedie, tentokrát pro tři muže. Architekt Martin a herec Stefan konečně našli po svých
neúspěšných partnerských vztazích řešení: bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klape jim to. Dokonce
společně chystají oslavu narozenin pro kamaráda Petera a jeho ženu. Něco se ale zvrtne a z domácnosti
dvou mužů je najednou domov pro tři. Zpočátku to vypadá jako ideál. Až do chvíle, kdy se jeden z nich opět
zamiluje… Hrají P. Florián, L. Typlt a M. Holzknecht.
Režie Hana Marvanová.
Jak jsem vyhrál válku - Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček
Příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně
poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého
života. Každý nadřízený se ho snaží co nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou
přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou
pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli slzy…V jedné z hlavních rolí se představí Aleš Háma. Režie
Milan Schejbal.
Jentl - Leah Napolin a Isaac Bashevis Singer
V dobách, kdy svět vzdělanosti náležel pouze mužům, žila židovská dívka jménem Jentl… Vzbouřila se proti
tradicím a očekáváním rodiny a šla si za svým snem po vzdělání a životem podle svých představ. Přitom ale
neopustila ani svou víru, ani rituály, zkrátka se stala chlapcem…
Hrají A. Fixová, M. Timková, M. Holzknecht, E. Nejedlá, H. Karochová, L. Valenová, M. Dusbaba, L. Typlt, V.
Rašilov a K. Grygar. Režie Lukáš Pečenka.
Limonádový Joe – Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy, známé především díky filmovému
zpracování. Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém
aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních barvotiskových příběhů
o „neohrožených mstitelích bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. V naší verzi se znovu setkáte nejen
se všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se z původní Brdečkovy hry do filmu nedostaly.
Známé i nové písně zahraje naše divadelní kapela Los Trumberos. Hrají M. Holzknecht , A. Háma a další.
Režie Milan Schejbal.
Podivný případ se psem – Simon Stephens podle románu Marka Haddona
Neobyčejně přitažlivý příběh patnáctiletého Christophera, který v noci na zahradě objeví zabitého psa.
Coby velký obdivovatel Sherlocka Holmese se rozhodne vést detektivní pátrání. Chlapec je neobyčejně
nadaný, mimořádně vyniká v počtech, ale v každodenním světě je ztracený, k cizím lidem nedůvěřivý. Díky
vyšetřování se ale Christopher vydává na dobrodružnou cestu, která obrátí jeho svět vzhůru nohama.
Vyjasní nejen záhadu se psem, ale i některá tabu vlastní rodiny. Hrají K. Grygar, L. Valenová, V. Rašilov, K.
Fixová, H. Lapčíková, A. Fixová, L. Typlt, P. Florián, J. Someš, M. Timková. Režie Petr Hruška
Přišel na večeři - George Simon Kaufman, Moss Hart – úprava Jan Werich
Bravurní inteligentní komedie se odehrává v padesátých letech minulého století a začíná tím, že si slavný
americký spisovatel a rozhlasový reportér Sheridan Whiteside si při návštěvě malého městečka kdesi v
Ohiu zlomí nohu. Nedobrovolný pobyt v domě úzkoprsých majitelů zvládá jen díky své neobyčejné
bystrosti, důmyslnosti a svébytnému ironickému humoru. Nejenže dům doslova obsadí, ale jeho majitele
takřka terorizuje svými požadavky a především návštěvami slavných hereckých osobností tehdejší Ameriky.
V hlavní roli Roman Štabrňák. Režie Milan Schejbal.

Splašené nůžky - Paul Pörtner
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom příbramském kadeřnictví! Přicházejí sem lidé různí a
všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit…? Jeden z nich je vrah. A je
na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit. Budete skutečně pátrat a hledat pachatele. Nebude s vámi
komunikovat jediná postava, ale úplně všechny! Hrají E. Nejedlá, R. Tyleček, M. Dusbaba, V. Senič, P.
Florián a H. Karochová. Režie Milan Schejbal.
Třicet devět stupňů – Patrick Barlow
Groteskní parodie klasické špionážní detektivky. Hlavní hrdina, britský světoběžník Hannay, se podivnou
shodou okolností dostane do prekérní situace – v jeho bytě dojde k vraždě a on se stane hlavním
podezřelým. Samozřejmě se snaží uniknout, ale hlavně nalézt a usvědčit pravé viníky. Hraje o čas, musí
překonat klasická protivenství akčních hrdinů. Prchá po střeše jedoucího vlaku, hrozí mu nebezpečí ze
strany podplacených politiků i bojácných domorodců, láme srdce žen, prostě zažije vše, co k tomuto žánru
patří. Nakonec se mu podaří probojovat se až ke šťastnému konci. Pravda a láska vítězí. Hrají J. Konečný, A.
Fixová, M Dusbaba a K. Grygar. Režie Kateřina Baranowska.
Zahraj to znovu, Same - Woody Allen

Manželský pár hledá pro svého nejlepšího přítele, který se nedávno rozvedl, tu pravou ženu. Ale protože
jde o typicky allenovského hrdinu, to jest neurotického filmového kritika, není to dohazování právě
snadné… Nežijí ideální ženy jen ve světě fantazie? Hrají M. Holzknecht, E. Nejedlá, K. Grygar, M. Timková,
z filmové dotáčky O. Vetchý. Režie Milan Schejbal.

Anotace hosté
Dva nahatý chlapi - Sébastien Thiéry

Úspěšná bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora. Seriozní advokát, věrný manžel a otec
dvou dětí se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této
situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec
ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená. Hrají Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela
Šinkorová. Režie Antonín Procházka.
Jů a Hele – Na kouzelném paloučku

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude
mu pak vyprávět, co se zatím "Na kouzelném paloučku" odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice,
kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný "šoumen" myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné
parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na
palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
Kdokoli může dělat cokoli

- Betty MacDonaldová, Věra Mašková

Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit
dvě děti? Stačí stejně jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující rodinu
a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. Dramatizaci unikátního humoristického
románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci z věcí víc než těžkých, uvádíme ve světové divadelní
premiéře. Hrají Jitka Smutná, Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Jiří Hána, Jaromír Nosek.
Režie Peter Gábor.
Kocour v botách

V roce 2022 se po dvou letech odkladů příbramským dětem konečně představí inscenace Národního
divadla v Brně Kocour v botách od skladatele Jiřího Temla. Na tato představení je vázána i výtvarná soutěž
pro děti z 1. stupně ZŠ, kterou již pošesté na téma hudby a zhlédnutých operních představení festival
vypisuje. Pro rok 2022 jsou tématem Pohádky paní hudby.

Kocourek Modročko

Muzikálové zpracování známé literární předlohy „Z Deníku kocourka Modroočka“ od Josefa Koláře
s krásnými písničkami bratří Ebenů. Hudební divadelní inscenaci Kocourek Modroočko připravily jako
společný projekt všechny obory Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Příbrami. Pojďte nahlédnout
do kočičího světa spolu se začínajícími herci, hudebníky, tanečníky a výtvarníky.
Loliipopz - Barevná Lollyshow 2022

Koncert, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného CD, ale samozřejmě i staré a oblíbené,
jako například První Láska, Mezi Hvězdy, Asi se mu líbím nebo Latino Party! Nebude chybět soutěž o náš
merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z našich show zvyklí.
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
Lucie Bílá s klavírem Petra Maláska

Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na
jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
Miroslav Donutil – Na kus řeči
Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé
historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře,
které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen
vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.

HRAJEME NA ZÁJEZDECH
2. 5.
4. 5.
9. 5.
14. 5.
15. 5.
26. 5.
30. 5.

Jak jsem vyhrál válku – Městské divadlo Znojmo
Hrdý Budžes – Divadlo Kalich Praha
Hrdý Budžes –KD Metropol České Budějovice
Hrdý Budžes – Dům kultury Vsetín
Maryša – Kulturní dům Crystal Česká Lípa
Hrdý Budžes – Dům kultury Akord Ostrava
Jentl – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2022
Jentl
Jméno
Přišel na večeři
Spirituál kvartet
Šípková Růženka
Zahraj to znovu, Same
Splašené nůžky
Petr Nekoranec – operní galakoncert

Změna programu vyhrazena

