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„A pak už tam nezbyl ani jeden“ – Agatha Christie
Divadlo A. Dvořáka Příbram – Velká scéna - 5. února 2018
Detektivka podle slavného románu Agathy Christie. Na začátku byla docela nevinná písnička
o deseti malých černoušcích. A také tajemné pozvání, na jehož základě se navzájem neznámí
lidé sejdou na jednom zvláštním ostrově. Dojde tu k několikanásobné vraždě, ale především
vyplouvají na povrch dávné hříchy, kterých se jednotlivé postavy dopustily.
Hrají: Anna Fixová, Petr Florián, Jiří Vojta, Lukáš Typlt, Martin Dusbaba, Kateřina Fixová,
Roman Slovák, Filip Müller, Jan Konečný, Ivana Krmíčková.
Režie Martin Vokoun
Předpokládaná délka představení: 130 minut (včetně přestávky)

„Hrdý Budžes“ – Irena Dousková
Divadlo A. Dvořáka Příbram – Velká scéna – 29. března 2018
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu,
žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí
prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled
komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen
prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. Barbora
Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli Helenky Součkové.
Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník.
Režie Jiří Schmiedt
Předpokládaná délka představení: 165 minut (včetně přestávky)

„Vše o ženách“ – Miro Gavran
Divadlo A. Dvořáka Příbram – Malá scéna - 24. a 25. dubna 2018
Myslíte si, že o ženách víte všechno? Současná komedie známého chorvatského autora,
ve které se prolíná pět různých mini příběhů žen různých generací, vám možná dá za pravdu,
ale možná vás také bude trochu šokovat; budete se smát, ale úsměv vám také jistě hořce
ztuhne na rtech. Co mají společného dospělé sestry, malé holčičky, ambiciózní
spolupracovnice či stařenky v domově důchodců? Přijďte se přesvědčit a užít si situace,
které hrají ženy o ženách, ale jsou přitom také samozřejmě o mužích.
Hrají: Helena Kraochová, Ivana Krmíčková, Monika Timková.
Režie Kateřina Fixová
Předpokládaná délka představení: 80 minut (bez přestávky)
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