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23. sezóna 2018 – 2019

PROSINEC 2018
so

1. 12. 16,00

O PRINCEZNĚ A ČERTOVI

O princezně a čertovi

s Mikulášskou nadílkou

Pohádka o setkání chytrého Honzy s poněkud popletenou princeznou
Rozárkou, která nic neví ani neumí. V pekle mají kotel pro hloupé lidi, a protože
je prázdný, pošle čertice na svět čerta Lojzu, aby nějakého hlupáka přinesl. S
Mikulášskou nadílkou. Hraje Skaláček Tisá.
Do divadla přijde Mikuláš s čertem a andělem. Upozorňujeme rodiče, že je
nutné se na to přichystat. (Hlášení o chování dětí a odměny či tresty přijímáme
od 14,00 hodin).
/vstupné 100 Kč/

pá

7. 12. 19,00

VÁNOCE U STRÁNÍKŮ

Vánoce u Stráníků

FOLKOVÁ KAVÁRNA

Koncert litvínovské skupiny. Součástí koncertu křest CD a DVD 35 let Stráníci.
/vstupné 130 Kč/

so

8. 12. 16,00

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE

Pohádka o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé děti a taky pořád
koukají na televizi, ale klidně ji vymění za pěknou pohádku. Jedna z
nejoblíbenějších pohádek je na repertoáru divadla už 20 let (premiéra byla
18.10.1997) a je pravidelně aktualizovaná podle televizního programu. Hraje
celé Docela velké divadlo.
/vstupné 80 Kč/

po 10. 12. 19,00

PENZION PONORKA

Francouzská komedie autora Pierre Chesnota, jehož Sousedku mělo divadlo
na repertoáru celých 20 let, nás tentokrát zavede na jih Francie, kde ve vile
na pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně
nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu
způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění v penzion, ve kterém si
podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem,
prostitutka a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, Andrea Traganová,
Lenka Lavičková, Jana Galinová, Hana Sršňová, Lukáš Masár, Robert
Stodůlka, Michal Žižka, Petr Kozák, Jaroslava Leufenová.
/vstupné 200, 220, 250 a 280 Kč, sleva pro studenty a seniory/

so 15. 12. 16,00

Když je v pekle neděle

Penzion Ponorka

LABUTÍ PRINCEZNA

Slavná pohádka na jejíž motivy skladatel Petr Iljič Čajkovskij napsal
světoznámý balet Labutí jezero, který znají lidé na celém světě. Příběh o
princezně Odettě, kterou zlý čaroděj zaklel do labutí podoby, a o princi, který
by ji mohl vysvobodit, kdyby si ji nespletl s jinou dívkou.
/vstupné 80 Kč/

so 22. 12. 16,00

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Postavy z pohádek Docela velkého divadla přichystaly pro děti předvánoční
generálku na Štědrý večer, s lidovými zvyky, pečením ryby, výrobou vánočního
řetězu a dárků pro maminky.
Z důvodu omezeného počtu míst se objednávejte předem.
/vstupné 100 Kč/

Labutí princezna
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