NOVINKY
NA ZLATÉM JEZEŘE Ernest Thompson

KVĚTEN 2020

Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika Procházková, Vasil Fridrich, / Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima aj. Režie: Vladimír Strnisko. Ve spolupráci s Divadlem ABC.

Romantická komedie lidsky dojímá i baví.
V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně
brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen
a jeho chápající žena Ethel, starající se s noblesou o muže i domácnost. Příjezd dcery
Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit
náhle z letargie a znovu se začít prát o život. Slávu inscenace umocnil i film s Henry
Fondou, Katherine Hepburnovou a Jane Fondovou (Oscary za hlavní role a scénář).

NA POSLEDNÍ CHVÍLI Ray Cooney

ČERVEN 2020

Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Josef Carda / Martin Zahálka, Karolína Vágnerová /
Barbora Vágnerová, Filip Cíl / Daniel Kadlec, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová,
Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík / Martin Hruška. Režie: Martin Hruška.

S anglickým humorem řeší povedený tatínek malér s dospívajícími dětmi.
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami.
S jednou má syna Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na
internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich otec se jim v tom snaží se svým přítelem
Stanleyem narychlo a s vypětím všech sil zabránit. Výsledkem je veletok typicky
cooneyovských zmatků a neuvěřitelných improvizací v duchu nejlepších tradic
anglické komedie, které uspokojí každého – kromě Johna Browna. Česká premiéra.

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ Eric Assouus

LEDEN 2021

Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka / Vasil Fridrich,
Robert Hájek, Zuzana Žáková, Štěpánka Procházková / Lucie Zedníčková aj.
Režie: Antonín Procházka.

Komedie o zruinovaném manželovi bez střechy nad hlavou.

Česká premiéra

Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si založila
vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. Jednoho dne se tento kdysi světácký
ex-manžel objeví před jejími dveřmi, avšak už to není ten arogantní a cynický
obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se
omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci. Séverine se rozhodne dát
mu šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost,
obléct si pracovní uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním
totiž zachází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, který by se tak rychle poddal...

MLČETI ZLATO Eric Assous

ČERVEN 2021

Hrají: Dana Morávková, Jan Čenský a další. Režie: Antonín Procházka.

Ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit ven.

Česká premiéra

Skvěle napsaná francouzská komedie. Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí
manželé a až na občasné drobné půtky je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas
se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna. Dojde mezi nimi k prudké
hádce. Manon má totiž milence a odjíždí s ním na dovolenou. Má se Lucas rozvést?
Gaspard je pro, Clémence proti. Názory si vyměňují stále rychleji, až dojde ke slovní
nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá tajemství. Následuje
šok, úžas, ohromení… Určitým věcem je moudré se vyhnout.

PO PREMIÉŘE
DRAHÁ LEGRACE

Francis Veber

Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Jan Šťastný / Jan Čenský, Martin Zahálka, Eva
Čížkovská, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Barbora Šťastná, Ladislav Županič /
Miloslav Mejzlík. Režie: Petr Kracik.

Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi kolem myslí, že je máte.
Volné pokračování autorova slavného Blbce k večeři. Zoufalý Francois Pignon je
nezaměstnaný a nemá ani korunu. Aby 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,
všichni ho začnou vyhledávat a dokonce se stane neodolatelným pro ženy!

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Ingmar Bergman

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich,
Barbara Lukešová. Režie: Vladimír Strnisko.

Od okouzlení až po brutální rvačku.
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 nejupřímnějších milostných příběhů
vyjadřuje také naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem
a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.

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. Situace jako stvořená pro pověstný anglický humor.

