VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Neil Simon

Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková,
Jelena Juklová, Helena Karochová, Magda Weigertová.
Režie: Vladimír Strnisko.
Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku
horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci
a zloději právě ukradli na co přišli... Ne každý se však dokážeme zbláznit
s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná slavná
komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, tří sester a bratra.
Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se
svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné.

SLEPÁ LÁSKA Philipp Moog, Frank Röth
Hrají: Carmen Mayerová, Eliška Jansová / Kristýna Podzimková,
Petr Buchta / Robert Hájek, František Skopal. Režie: Jan Novák.
Romantická komedie plná tajemství, překvapení a samozřejmě o lásce.
Mladá herečka Sofie ve volných chvílích předčítá osamělé vdově
Charlottě ze starého deníku jejího tehdejšího milence. Stará dáma před
mnoha lety přišla o zrak a při napínavé cestě do minulosti opět ožívá.
Najevo vyjde nejedno tajemství. Přítel Sofie Mark a jeho kamarád Jeff
však jeví zájem o něco zcela jiného - u Charlotty visí originál Monetova
obrazu. Události dostanou strhující spád. Představení Divadla U Valšů.

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

Alain Reynaud Fourton

Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková /
Jana Malá / Marcela Peňázová, Martin Zahálka / Martin Davídek,
Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná Petrová, František Skopal /
Martin Zahálka ml. Režie: Jan Novák.
Francouzská komedie s kriminální příchutí.
Ženami obdivovaný spisovatel Marc a jeho přítel Luck chtějí společně
spáchat sebevraždu. Překazí jim to trojice prchajících amatérských lupičů,
která si je vezme za rukojmí a vyhrožuje zabitím. Ale pytel uloupených
peněz dokáže dokonale oživit i sebevraha. Jenže policii taky.

DROBEČKY Z PERNÍKU

Neil Simon

Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková,
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl,
Vojtěch Záveský. Režie: Milan Schejbal.
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem.
Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu
a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů.
K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera,
která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou jí ukáže
správnou cestu, jak žít.

Pardon me, prime minister

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...

Edward Taylor

Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková / Kateřina Sedláková, Jaromír Nosek /
Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová,
Jan Čenský / Martin Zahálka, Andrea Daňková / Jiřina Daňhelová /
Karolína Vágnerová. Režie: Vladimír Strnisko.
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Vláda Jejího Veličenstva se chystá rázně zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu se valí
skandál. Ze skříní úřadu premiéra nevypadávají jen političtí kostlivci,
ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost
pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka.

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Ingmar Bergman

Petra Hřebíčková a Michal Dlouhý v hlavích rolích divadelní adaptace
slavného Bergmanova filmu. Režie: Vladimír Strnisko.
Každý milostný vztah prochází milostnými fázemi.
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují dokonalý
manželský pár. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které
jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Rozpad
manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání. Jeden
z nejúpřímnějších milostných příběhů v dějinách umělecké tvorby
předvádí všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až po brutální
rvačku. Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni
něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.

DRAHÁ LEGRACE

Francis Veber

Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Jan Šťastný / Jan Čenský, Martin
Zahálka, Eva Čížkovská, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Barbora
Šťastná Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík. Režie: Petr Kracik.
Nemusíte mít peníze, stačí když si lidi kolem myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný a v bance nemá ani
korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe
daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když
jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných
situací a stane se dokonce neodolatelným pro ženy! Veberova brilantní hra
je volným pokračováním jeho slavného Blbce k večeři.

DÁMSKÁ ŠATNA

Arnošt Goldflam

Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková,
Petra Tenorová. Režie: Arnošt Goldflam.
Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější a kde
se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí? Tím tajemným,
mystickým a vzrušujícím místem je právě dámská šatna. Skrze setkání
a rozhovory v divadelní šatně dává komedie nahlédnout do osudů čtyř
hereček. Do života Marie právě vstupuje nový muž. Trudu s malou dcerou
po několikáté opouští manžel. Mladičká Klára touží po roli. Nejstarší Líza
řeší smysluplnost hereckého poslání. Představení Divadla U Valšů.

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

Jean Barbier

Hrají: Petr Nárožný, Simona Postlerová / Miroslava Pleštilová, Jana Malá /
Týna Průchová, Jan Šťastný / Jan Čenský, Jarmila Švehlová, František
Skopal / Martin Sochor, Barbora Šťastná Petrová / Malvina Pachlová.
Režie: Jan Novák.
Komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana.
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec
s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale
pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém
se rázem ocitá i on. A když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela
to změní jeho život, budoucnost dcery, a dokonce i složení vlády.

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Tennessee Williams

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek / Filip Cíl, Kamila Trnková /
Andrea Daňková, Zdeněk Piškula / Adam Vacula. Režie: Vladimír Strnisko.
Z lásky vznikají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci.
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí autor život opuštěné
matky, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími
nadělá v rodině velikou paseku. Tento příběh je o nás, zrcadlo nastavené
našim směšným rodinným kotrmelcům, smějeme se i pláčeme sami nad
sebou. V jednom z nejslavnějších textů americké dramatiky se autor vrací
do let svého mládí, ke své rodině i k vlastním zážitkům.

POLIB TETIČKU aneb Nikdo není bez chyby
Simon Williams
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, Pavel Nový / Karel Vlček,
Eliška Jansová / Hana-Marie Maroušková / Magdalena Kuntová.
Režie: Jan Novák.
Brilantně napsaná anglická komedie.
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu s pubertální dcerou a se svým
svérázným otcem. Aby si přivydělal, pod ženským pseudonymem tajně
píše milostný román pro atraktivní vydavatelku Harrietu, která vydává
pouze díla od žen a s ,,úspěšnou autorkou“ se chce setkat. Dokonale se
tím rozehrává děj plný převleků, svěžího humoru i nezbytného milostného
motivu. Představení Divadla U Valšů.

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Neil Simon

Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole). Režie: Zdeněk Kaloč.
Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku, a tu a tam i zaslzí.
Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném
manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije.
Roztoužený „svůdník“ si do bytu své maminky postupně pozve tři různé
typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých
situací s ještě komičtějšími výsledky.

ŘÍMSKÉ NOCI

Franco D´Alessandro

Hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner. Režie: Gregory Abels.
Dojemný životní příběh dvou slavných lidí.
Příběh slavné italské herečky Anny Magnani a amerického dramatika
Tennessee Williamse. Jedinečné a brilantní herecké výkony, přitažlivý děj
plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, nezkrotného temperamentu
a velkých zvratů, to všechno jsou „Římské noci“. Tento pravdivý příběh
vám určitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho po představení bude
ve vás žít.

S TVOJÍ DCEROU NE

Antonín Procházka

Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová, Pavel
Kikinčuk / Martin Zahálka, Antonín Procházka / Viktor Limr / Antonín
Procházka ml., Vilém Dubnička, Zuzana Slavíková / Dagmar Novotná.
Režie: Antonín Procházka.
Jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven.
Příběh docela obyčejných manželských párů snažících se předejít možné
manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova
gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění
dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást,
zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, co se kolem něj děje.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Eric Assous

Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra / Jan Čenský,
Eva Janoušková, Simona Postlerová / Eva Režnarová, Jana Boušková /
Lenka Skopalová, Lenka Zahradnická / Jana Pidrmanová / Malvína
Pachlová / Kateřina Sedláková. Režie: Jan Novák.
Rodinnou oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky.
Na rodinném večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě právě
neplanou horoucí láskou a své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale
přímo bombou je mladá troufalá sekretářka. Rozmařilým vyprávěním
vyvolá u mužů paniku a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka?

FILUMENA MARTURANO

Eduardo De Filippo

Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava
Pokorná /Jaroslava Tvrzníková, Andrea Daňková / Malvína Pachlová,
František Skopal, Karel Heřmánek jr. / Jan Ťoupalík / Adam Ernest,
Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška, Václav Legner.
Režie: Zdeněk Kaloč.
Manželství po italsku s dojetím a komikou.
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého
boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Příběh o nekonvenčním vztahu
bývalé prostitutky Filumeny a bohatého neapolského obchodníka
Domenica oslovil milióny diváků po celém světě.

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...
Renato Giordano a Rodolfo Sonego
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková,
Vasil Fridrich / Petr Vančura. Režie Vladimír Strnisko.
Filmové dotáčky: Khalil Baalbaki.
Hořko sladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství.
Rodinný život Fabia a Livie Bonettiových a jejich dospívající dcery
se pohybuje v každodenní jednotvárnosti až do chvíle, kdy si Fabio
od soukromého detektiva přehraje omylem natočený film s manželkou.
Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní manželského páru?

HERCI JSOU UNAVENI

Eric Assous

Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Naďa Konvalinková / Jana
Boušková, Václav Vydra / Jan Čenský, Simona Postlerová / Vendulka
Křížová, Malvína Pachlová / Tereza Vágnerová / Lenka Zahradnická.
Režie: Jan Novák.
Komedie s pověstným francouzským humorem a šarmem.
Na hereckém večírku se rozjíždí zábava a na programu jsou obvyklá
témata ze zákulisí: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví… Přátelské
setkání? Není to tak jisté, neboť masky velice rychle padají! A finále?
Velmi, velmi pikantní!

TURECKÁ KAVÁRNA

Robert Thomas

Hrají: Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Matěj Hádek /
Martin Kubačák / Martin Davídek. Režie: Pavel Háša.
Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paříže.
Zejména Zlatý pan ministr ťal přímo do žhavé současnosti.
Záměr autora je jasný a působivý - pobavit diváka a dát mu překvapivou
kriminální zápletku s vtipnou pointou a špetkou fantazie. Zdánlivě všední
situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské
kavárničce. Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už patří
na stranu dobra či zločinu, jsou plné humoru a člověčenství v duchu
typické pařížské komedie.

DRAHÁ MATHILDA

Israel Horovitz

Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý. Režie: Otakar Kosek.
Tragikomický příběh osudové lásky.
Mathilda, šaramantní francouzská dáma, a její dcera Chloé, učitelka jazyků,
žijí v pařížském bytě s výhledem na Lucemburské zahrady. Jejich život se
změní v okamžiku, kdy do jejich uzavřeného vesmíru vstoupí Američan
Mathias Gold, kterému otec odkázal jedinou věc: právě tento luxusní byt
v Paříži. Začíná nevšední herecký koncert s téměř detektivní zápletkou, která
nenechá publikum v průběhu celé hry chladným a divákům se mnohdy
objeví v očích slzy, ale s nimi i úsměv na tváři. Představení Divadla U Valšů.

BOSÉ NOHY V PARKU

Neil Simon

Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová,
Rudolf Hrušínský. Režie: Kateřina Iváková.
Romantická komedie nejen o lásce.
Líbánky skončily a mladí novomanželé si začínají budovat společné
hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou noc v nezařízeném
bytě. A následně si odbýt setkání s její konzervativní matkou a exotickým
sousedem. Mezi novomanželi to správně jiskří, ať už se hádají či milují.

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Eduardo Rovner

Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Martin Zahálka,
Libor Hruška, Marcela Peňázová / Kateřina Seidlová, Ladislav Trojan /
Karel Vlček. Režie: Radovan Lipus.
„Maminko, budu se ženit,“ svěří se jednoho dne starý mládenec Manuel
u hrobky své maminky. A doma ho čeká „milé“ překvapení. Starostlivá
matka po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci
osobně dohlédla a nevěstu si náležitě proklepla. Převzaté představení
z Divadla na Vinohradech.

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Aldo Nicolaj

Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Režie: Jiří Menzel.
Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním.
Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec rafinovaně
plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to
právě autor v této komedii moc dobře vymyslel. Objevil možnost vskutku
originální, ba přímo senzační.

PŘÍBĚH COCO CHANEL

Jiří Just

Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Čenský, Filip Sychra.
Režie: Jiří Adamec.
Osudové lásky ženy, která se stala legendou.
Královna módy nepřestala být nikdy nešťastnou naivní švadlenkou
toužící mít to, co většina žen - manžela a dítě. Měla ale „štěstí v kartách
a smůlu v lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních
kont: následník ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básník ...

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Robert Anderson
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková,
Libuše Švormová, Jiří Ptáčník, Eva Janoušková. Režie: Pavel Háša.
Věčný divácký evergreen. Tři příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské.
První z nich - to je zdrcující touha uplatnit se; druhá je o tom, jak veškeré
vžité představy o „posvátném svazku manželském” mizí, jakmile zralému
muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; třetí - dialog starých manželů,
jimž se vzpomínky na minulý život a lidé pletou až k absurditě.
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