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12. 5. út

NA FIDLOVAČCE

DÁNSKÁ DÍVKA

První jevištní uvedení známého románu, podle něhož byl natočený ceněný film. Příběh o
bezpodmínečné lásce, obrovské osobní odvaze, a ještě větší touze být tím, kým se opravdu
cítíte být. Pozvolné borcení harmonického vztahu mladých manželů, kteří společnou silou
navzdory společnosti bojují o něco, co se na začátku minulého století zdálo nepředstavitelné,
pohoršující a nemožné. Einar patří k nejlepším malířům Kodaně, jeho žena Gerda je mu
největší oporou v práci, přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Jednou požádá svého
muže, aby jí seděl modelem místo ženy, kterou měla malovat. Nemá však sebemenší potuchu,
co ve svém muži probudí poté, co ho oblékne do ženských šatů... Hrají:Petra
Horváthová, Aneta Krejčíková / Vanda Hybnerová, Jiří Korn, Jiří Racek, Petra
Mošovská, Pavel Kozohorský, Lilian Fischerová, Michal Kováč..

14. 5. čt D na Vinohradech

ČARODĚJKY ZE SALEMU

14. 5. čt Studio YPSILON

SPÁLENÁ 16

Slavná hra klasika moderního amerického dramatu podle skutečných historických událostí, k
nimž došlo na konci 17. století v americkém Salemu (Massachusetts) osídleném puritány,
hledajícími ve své náročné víře zdroj síly proti obtížným životním podmínkám. Apokryf směřující
k úvahám o nebezpečí, které představuje zneužití demokratických institucí populisty a fanatiky.
Salemský případ honu na domnělé čarodějnice je ojedinělým projevem inkvizičního procesu v
Americe na úsvitu její demokracie. Příběh zfanatizovaných dívek, kterým bylo dogmatiky
dopřáno sluchu, a svými udáními o domnělých stycích s ďáblem pak držely v šachu celou
obec... Hrají: Tomáš Pavelka, Andrea Elsnerová, Jana Kotrbatá, Igor Bareš, Tereza
Terberová, Ivan Řezáč, Denny Ratajský, Regina Rázlová, Svatopluk Skopal, Eva
Režnarová, Jiří Plachý, Jaroslav Satoranský, Marek Adamczyk, Andrea Černá, Šárka
Vaculíková

Inscenace připomínající 55 let od první inscenace a 56 let od založení Studia Y a zároveň
věnovaná 30. výročí sametové revoluce. „Co všechno se dělo v našem domě i v naší ulici.
Události oživené minulosti. Bejvávalo, bejvávalo. Národ sobě v každé době. Svět je nám dnes
otevřen, zato doma se už ani pořádně nevyznáme...“ Hrají: Jan Jiráň, Roman Janál, Jana
Synková, Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Roman Mrázik, Pavel Nový, Martin
Bohadlo, Arnošt Goldflam

20. 5. st Vinohradské divadlo

HAROLD A MAUD

Citem a humorem nabitý příběh podivuhodného láskyplného vztahu osmnáctiletého mladíka
Harolda a osmdesátileté zchudlé šlechtičny Maude. Higginsova hra je právem označovaná jako
„hymnus na život“. Těžko si představit dvě protichůdnější postavy: Harold, teenager z vyšších
středních vrstev, nesnáší formálně dokonalý životní styl, ke kterému ho vede jeho dominantní
matka. Bouří se a upozorňuje na sebe sérií demonstrativních sebevražd a odporem proti
konvencím, dávaným najevo všemi prostředky. Strádá nedostatkem mateřského citu, a ten
nenahradí ani námluvy se slečnami na inzerát, jimiž se matka snaží Harolda připoutat k životu.
Nic v životě pro něj nemá smysl. Hrají: Hana Maciuchová, Marek Adamczyk, Simona
Postlerová a další

20. 5. st Národní divadlo

KRÁL OIDIPUS

Antická tragédie zpracovávající starou báji o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky
zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou, aby se tak naplnila strašná předpověď delfské
věštírny. Příběh vladaře, jenž musí nastolit řád i za cenu sebezničení. Králi Oidipovi mohl
dlouho leckdo závidět jeho štěstí – rozluštil hádanku Sfingy, stal se respektovaným vládcem
Théb a založil velkou rodinu. Zkrátka miláček bohů! Pak ale přišel strmý pád. Poznávaná
minulost je totiž vždycky součástí přítomnosti a hodnotit dary Osudu můžeme pouze
zpětně...Hrají: Pavel Batěk, Jana Stryková, Igor Orozovič, David Prachař, Jana Preissová,
Alena Štréblová, Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská, Martina Preissová, Filip Kaňkovský,

25. 5. po D pod Palmovkou

EDITH A MARLENE

Hudební příběh o setkávání a rozchodech Edith Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: Hana Seidlová,
Renata Drössler, Vendula Fialová / Barbora Kubátová, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej
Kavan a další

26. 5. út D v Celetné

SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ

Úspěšné drama o nezahojených křivdách a stínech minulosti rodiny Westonových, která se díky
zmizení hlavy rodiny po dlouhé době celá společně potkává a zoufale hledá a nenachází
odpuštění, porozumění, lásku a štěstí. Hrají: Milena Steinmasslová, Jitka Nerudová, Monika
Zoubková, Martina Prášilová, Jelena Juklová, Eliška Boušková / Irena Kristeková, Jakub
Špalek, Adrian Jastraban, Aleš Petráš, Šárka Vaculíková

