
                                                  
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA LISTOPAD 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 

 

 

 LISTOPAD 2017 – VEČERNÍ PROGRAM 

 

st 1.11. 19:30 koncert 6 NaChodníku  

6 NA CHODNÍKU 

6 NaChodníku - ojedinělý náchodský sextet vás zavede do vášnivého světa šansonu! 

[200,- Kč] 

 

mailto:rezervace@divadlokampa.cz
mailto:info@divadlokampa.cz
http://www.divadlokampa.cz/
http://www.facebook.com/divadlokampa
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3836?tmpl=component


čt 2.11. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Čtyřhra 

Sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. 

[220,- Kč] 

 

 

so 4.11. 19:30 divadelní představení Divadlo BLAMA  

Rocker a dvě staré dámy  

Kousavá konverzační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera a dvou 

starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa.  

[200,- Kč] 

 

 

ne 5.11. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Vědro má ve dně díru/ Komedie della KampArte 

Co vše lze očekávat, udělá-li se vám ve vědru díra? Nové představení dodnes populární, 

italské divadelní formy COMMEDIA DELL´ARTE, respektive della KampArte... 

[150,- Kč] 

 

 

po 6.11. 20:00 tanečně-pohybové představení Studio Citadela  

Žena Indie aneb Jak se žije indickým ženám 

Žena Indie aneb Jak se žije indickým ženám - přednáška s koncertem tance kathak. Tvůrčí 

setkání fotografky Kamily Berndorff a tanečnic Ivany a Anežky Hessové boří klišé a 

předsudky vytvořené západním světem. Indické ženy jsou krásné, ale jsou i vzdělané? Chodí 

do zaměstnání? Kdy se vdávají, rozvádějí? Jsou znásilňovány? Jak se jim žije v zemi, kde 

patnáct let úspěšně stála v čele vlády právě žena? 

[150,- Kč] 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1035?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3805?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/84?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1041?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3829?tmpl=component


út 7.11. 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] 

 

st 8.11. 19:30 divadelní představení Nataša Burger a Vladislava Kužílková  

Ty dvě, které obědvají 

Autorské představení Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové.  

 [200,- Kč] 

 

čt 9.11. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

Castrovy vousy / Castro's Beard 

Satirická komedie od Eesk Theatre Company s tématy, která jsou relevantní i v současném 

světě Trumpa a Putina. It is a satirical comedy from Eesk Theatre Company with themes that 

are just as relevant today given that we live in the world of Trump and Putin. 

[300,-/250,- Kč] 

 

pá 10.11. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

Castrovy vousy / Castro's Beard 

Satirická komedie od Eesk Theatre Company s tématy, která jsou relevantní i v současném 

světě Trumpa a Putina. It is a satirical comedy from Eesk Theatre Company with themes that 

are just as relevant today given that we live in the world of Trump and Putin. 

[300,-/250,- Kč] 

 

so 11.11. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

Castrovy vousy / Castro's Beard 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/861?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/132?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3811?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3812?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3813?tmpl=component


Satirická komedie od Eesk Theatre Company s tématy, která jsou relevantní i v současném 

světě Trumpa a Putina. It is a satirical comedy from Eesk Theatre Company with themes that 

are just as relevant today given that we live in the world of Trump and Putin. 

[300,-/250,- Kč] 

 

ne 12.11. 19:30 divadelní představení Jaroslav Dušek  

Malá Vizita 

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

Viktora Zborníka.  

 [250,- Kč] 

 

po 13.11. 19:30 divadelní představení Divadlo SoliTEAter  

Dostaví se Oscar Wilde 

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

[180,- Kč] 

 

út 14.11. 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] 

 

st 15.11. 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy. 

[200,- Kč] 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/703?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/158?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3816?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1072?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/86?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/131?tmpl=component&Itemid=15


 

čt 16.11. 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] 

 

ne 19.11. 19:30 divadelní představení DS Pod Hanou  

Když se zhasne 

Mrazivá komedie Romana Vencla a Michaely Doležalové. Vánoční večírek se proměňuje v 

rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, a kde vítěz může být jen 

jeden... 

[250,- Kč] 

 

po 20.11. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Paralelní vesmíry  

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

z nejnadanějších mladých britských autorů. 

[220,- Kč] 

 

st 22.11. 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] 

 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/793?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3831?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/954?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/833?tmpl=component&Itemid=15


čt 23.11. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr 

Tonka Šibenice  

Pravdivý příběh známé prostitutky, v režii Jaroslava Duška. 

[200,- Kč] 

 

pá 24.11. 18:00 setkání Jaroslav Dušek  

ROLNIČKA (SI) KOLEDUJE 

Večer pro všechny, kteří si chtějí odpočinout od starostí všedních dní společně s Jaroslavem 

Duškem, Rolničkou a jejími obrazy a výtvory. 

[50,- Kč] 

 

so 25.11. 13:00 setkání DEN PRO LEMNISKÁTU  

BENEFICE PRO LEMNISKÁTU - aukce  

Aukce výtvarných děl na téma „SINE AMORE NIHIL“- „BEZ LÁSKY NENÍ NIC“ - 

moderuje Jaroslav Dušek 

so 25.11. 15:30 divadelní představení DEN PRO LEMNISKÁTU  

 

BENEFICE PRO LEMNISKÁTU - odpolední blok představení 

JAROSLAV HUTKA Sávitrí / Divadlo Líšeň 

[300,-/200,-/150,- Kč] 

 

so 25.11. 18:30 divadelní představení DEN PRO LEMNISKÁTU  

BENEFICE PRO LEMNISKÁTU - večerní blok představení 

CHANTET - MARKÉTA BUREŠOVÁ A PETRA BÍLKOVÁ – šansony ONDŘEJ 

SMEYKAL - Křišťálové didjeridoo a skleněná mísa 

[300,-/200,-/150,- Kč] 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/337?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3826?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3664?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3663?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3827?tmpl=component


ne 26.11. 19:30 beseda Jaroslav Dušek  

 

Duše K - host bude potvrzen v následujících dnech 

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

[250,- Kč] 

 

po 27.11. 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] 

 

út 28.11. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Vědro má ve dně díru/ Komedie della KampArte 

Co vše lze očekávat, udělá-li se vám ve vědru díra? Nové představení dodnes populární, 

italské divadelní formy COMMEDIA DELL´ARTE, respektive della KampArte... 

[150,- Kč] 

 

st 29.11. 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] 

 

čt 30.11. 20:00 tanečně-pohybové představení Mirka Eliášová a kol.  

Refresh 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1072?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/84?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1041?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/861?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3832?tmpl=component


Taneční experimentální představení pro dvě tanečnice, interaktivní krabici a hudebníka 

[160,- Kč] 

 

LISTOPAD 2017 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

so 4.11. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Veselá nauka Klauníka Notíka 

Představení podle stejnojmenného seriálu napsaného pro ČT. Výlet do světa hudby, který 

bude bavit i dospělé. Vhodné pro děti od 3 let. 

[100,- Kč] 

 

ne 5.11. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Děvčátko Momo 

Pohádkový příběh o nebezpečí naší civilizace - nedostatku "času". A o malém děvčátku 

Momo, které náš svět zachrání před Zloději času. Vhodné pro děti od 6 let.  

[130,- Kč] 

 

so 11.11. 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] 

 

ne 12.11. 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.  

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/156?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/148?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/252?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/75?tmpl=component&Itemid=434


[150,- Kč] 

 

ne 19.11. 16:00 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 25.11. 10:00 pohádka DEN PRO LEMNISKÁTU  

BENEFICE PRO LEMNISKÁTU - dopolední blok pohádek 

Vít Brukner a Buchty a loutky - Neposlušná kůzlátka / Pohádka o zlobení Bubenická dílna - 

Hugo Tichý Divadlo Líšeň - Figurkov  

[300,-/200,-/150,- Kč] 

 

ne 26.11. 16:00 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil /// PREMIÉRA 

Andělíček Koledníček se zase chystá slavit Vánoce a vyprávět o dnech a zvycích, které k 

těmto svátkům patří.  

A že je toho i na anděla hodně, pomůžou mu muzikanti a při zpívání koled určitě i děti. 

[120,- Kč] 

 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/152?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/pro-deti/tickets/3662?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1061?tmpl=component&Itemid=434

