DOCELA VELKÉ DIVADLO

Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov

+420 778 094 093, +420 777 000 933, +420 476 752 487

 propagace@docelavelkedivadlo.cz

www.docelavelkedivadlo.cz
24. sezóna 2019 – 2020

BŘEZEN 2020
so

7. 3.

16,00

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Trautenberk má své
panství hned vedle Krakonošova a to se ví, malý pán a velký pán, to
nikdy nedělá dobrotu. V šestici příběhů tak mají malí i velcí diváci
možnost naživo vychutnat intriky vychytralého pána Trautenberka,
kterým vždy na poslední chvíli zabrání pán hor Krakonoš. Hraje
Divadlo pohádek Praha.
/vstupné 80 Kč/

so

14. 3.

16,00

RUSALKA - PREMIÉRA
Pohádkový příběh vodní víly Rusalky, která opouští bezpečí svého
jezerního domova a pro lásku k princi se stává člověkem. V den jejich
svatby se do cesty připlete cizí kněžna a princ Rusalku zradí kvůli
chvilkovému okouzlení. Zrazená Rusalka se však nemůže vrátit zpět...
První seznámení s operou nenáročnou a humornou formou pro
všechny věkové kategorie. S láskou, ale bez slitování. Hraje Docela
velké divadlo.
/vstupné 100 Kč - PREMIÉRA/

pá

20. 3.

19,00

Krkonošské pohádky

Rusalka

NÁVŠTĚVA U STRÁNÍKŮ
FOLKOVÁ KAVÁRNA

Koncert litvínovské skupiny. Hrají Lubomír „Stranďa“ Stráník a
jeho host.
/vstupné 130 Kč/
Návštěva u Stráníků

so

21. 3.

16,00

FERDA MRAVENEC

Pohádkový muzikál pro malé i velké, plný dobrodružství slavného
hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel na motivy knížek Ondřeje
Sekory. Šikovného mravence, který si poradí s pracemi všeho druhu,
nešťastně se zamiluje a nakonec jen taktak unikne nespravedlivému
výprasku, nemusíme skutečně nikomu představovat. Hraje Docela
velké divadlo.
/vstupné 80 Kč/

pá

27. 3.

19,00

ZÁSKOK

Divadelní hra Járy Cimrmana. Představení je jedinečné tím, že sestává
ze tří částí: obvyklého odborného semináře, předehry a samotné hry
Vlasta, v níž zaskakuje za nepřítomného herce proslulý Karel Infeld
Prácheňský. V roce 1994 získal Cenu Alfréda Radoka za hru roku.
Hraje Divadlo Járy Cimrmana.
/vstupné 350, 400 a 450 Kč/

so

28. 3.

16,00

Ferda Mravenec

BROUK PYTLÍK

Pohádkový muzikál na motivy slavné knížky Ondřeje Sekory plný
dobrodružství slavného „všeuměla“ a „všeználka“. Do jezírka, kde bydlí
statečný a hodný Pavouk Vodouch, se přistěhuje zlý Potápník s
půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda Mravenec a
jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník
a samozřejmě Brouk Pytlík – se společně snaží palouček zachránit.
Hraje Docela velké divadlo.
/vstupné 80 Kč/

Záskok

Generálními partnery Docela velkého divadla
jsou Ústecký kraj a Město Litvínov

Brouk Pytlík

