
                                                  
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA ŘÍJEN 2017 
 
 
Otevírací doba pokladny:  
po-čt 16:00-18:30 hod. 
pá 10:00-13:00 hod. 
a vždy hodinu před každým představením 
 
 
Kontakty: 

Pokladna – 776 44 77 44, rezervace@divadlokampa.cz 

Info – info@divadlokampa.cz 

Web – www.divadlokampa.cz 

FB - www.facebook.com/divadlokampa 

 

 

ŘÍJEN  2017 – VEČERNÍ PROGRAM 

 

ne 1.10. 19:30 beseda Jaroslav Dušek  

Duše K - tentokrát o domácím vzdělávání očima dětí 

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.  

[250,- Kč] 

 

mailto:rezervace@divadlokampa.cz
mailto:info@divadlokampa.cz
http://www.divadlokampa.cz/
http://www.facebook.com/divadlokampa
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=15


po 2.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Vanilková džungle 

Provokativní one woman show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 

hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje Diana Toniková. Nevhodné pro děti do 15 let.  

[220,- Kč] 

 

út 3.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Hrabě 2.15: Bez dechu  

Obyčejná zkouška kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzmanů koluje 

zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, smějí se, chybují. A čekají na 

posledního z nich, na básníka. Pro všechny, kdo ve svých rukou nesou tento 

krásný ztřeštěný a jediný svět. 

[250,- Kč] 

 

st 4.10. 19:30 divadelní představení Nataša Burger a Vladislava Kužílková  

Ty dvě, které obědvají 

Autorské představení Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové.  

[200,- Kč] 

 

čt 5.10. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Muž, který sázel stromy 

Čtení z knihy francouzského spisovatele  Jeana Giona s hudebním podkresem. Příběh muže, 

který sázel naději a sklidil štěstí. 

[200,- Kč] 

  

ne 8.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Paralelní vesmíry  
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Cenami ověnčená, svěží, vtipná i dojemná, ale hlavně chytře napsaná romance z pera jednoho 

z nejnadanějších mladých britských autorů. 

[220,- Kč] 

 

po 9.10. 19:30 divadelní představení Amatérské okénko  

OCHOTNÍ SUCHDOLNÍCI JELENA 

Dramatický příběh současné mladé ruské ženy podle knihy rozhovorů Světlany 

Alexijevičové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu za rok 2015. 

 

st 11.10. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Tonka Šibenice  

Pravdivý příběh známé prostitutky, v režii Jaroslava Duška. 

[200,- Kč] 

 

čt 12.10. 19:30 divadelní představení  

POSLEDNÍ KACHNA 

Literárně-hudební pořad je volným navázáním na předchozí úspěšné uvedení jiných textů 

autorky v provedení stejných interpretů pod názvem „Brouk uprostřed mé duše“.  

[150,- Kč] 

 

pá 13.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Čtyřhra 

Sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. 

[220,- Kč] 

 

ne 15.10. 19:30 divadelní představení Jaroslav Dušek  

Malá Vizita 
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Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz'e pod světelným dohledem 

Viktora Zborníka.  

[250,- Kč] 

 

po 16.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Vanilková džungle 

Provokativní one woman show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 

hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje Diana Toniková. Nevhodné pro děti do 15 let.  

[220,- Kč] 

 

út 17.10. 19:30 divadelní představení Amatérské okénko  

Na útěku 

Na nočním stopu se potkávají dvě ženy. Z ostrého hašteření , kdo byl na stopu dřív a bere 

první auto, začíná společná cesta nabitá humorem a dobrodružstvím. 

[100,- Kč] 

 

st 18.10. 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy. 

[200,- Kč] 

 

pá 20.10. 19:30 koncert Divadlo Cylindr  

Du-Chanson - křest nového CD 

Koncert "nejen" autorských šansonů a křest nového CD. Hrají a zpívají Andraž Polič - kytara 

a Petra Bílková - klavír.  

[180,- Kč] 
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ne 22.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Dokonalá pitomost /// PREMIÉRA 

Vyhnout se zasnoubení? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? Zachránit tetičku 

před vězením? A nezmačkat si při tom všem oblek? Stačí mít správného sluhu! Slavná 

dvojice Bertie a Jeeves doplněná o excentrickou služebnou. Držte si buřinky, jízda začíná! 

[220,- Kč] 

 

st 25.10. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Dokonalá pitomost 

Vyhnout se zasnoubení? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? Zachránit tetičku 

před vězením? A nezmačkat si při tom všem oblek? Stačí mít správného sluhu! Slavná 

dvojice Bertie a Jeeves doplněná o excentrickou služebnou. Držte si buřinky, jízda začíná! 

[220,- Kč] 

 

po 30.10. 19:30 divadelní představení Divadlo SoliTEAter  

Dostaví se Oscar Wilde 

„Snesu jakékoliv množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ 

[180,- Kč] 

 

út 31.10. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Požíračka mrtvol a jiné příšernosti /// DERNIÉRA 

Děsuplná taškařice na motivy díla Ulfa Palmenfelta z dílny Divadla UJETO. 

[150,- Kč] 

 

ŘÍJEN  2017 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

so 7.10. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  
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Kvak a Žbluňk - Dva kvamarádi 

Pohádka s povídáním o ročních obdobích pro nejmenší diváky. Vhodné pro děti od 3 let. 

[100,- Kč] 

 

ne 8.10. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Škola Malého stromu 

Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý strom. 

Vhodné pro děti od 6 let.  

[150,- Kč] 

 

so 14.10. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Honza a lesní skřítek 

Příběh, který se možná doopravdy stal -  o tom, jak Honza a skřítek zachránili les. Vhodné 

pro děti od 3 let.  

[100,- Kč] 

 

ne 15.10. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Ronja, dcera loupežníka  

Dramatizace známé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. „Romeo a 

Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

 

so 21.10. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

O vodníkovi z Čertovky 

Pohádka inspirovaná legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocnějším 

kouzle na světě - o lásce. Vhodné pro děti od 5 let. 

[100,- Kč] 
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ne 22.10. 15:00 divadelní představení DAMM  

Máma s tátou a táta s mámou 

Máma s tátou a táta s mámou Rodiče vyprovodí své děti na letní tábor a těší se, jak si užijí 

volna. Chtěli by toho tolik stačit… Nejprve je však potřeba dát všechno do pořádku: pověsit 

prádlo, uklidit, táta si ani nestačí vypít kafe a už se oba vydávají na dobrodružný výlet bez 

dětí. Co se však po cestě na Macochu všechno přihodí, to by jeden nevěřil... Vhodné pro děti 

od 3 let. 

[100,- Kč] 
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