NOVINKY
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.

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.

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.

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Ingmar Bergman

Michaela Badinková 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.

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.

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.

