
                                                  
 
   
 

 

               PROGRAM DIVADLA KAMPA NA ZÁŘÍ 2017 
 
 

 

Otevírací doba pokladny Divadla Kampa: 

Pokladna bude otevřena od 11.9.2017. 

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 

 

 

ZÁŘÍ 2017 – VEČERNÍ PROGRAM 

 

14.9.2017 16:00 Zahájení sezóny - setkání s tvůrci, prohlídka divadla.  

mailto:rezervace@divadlokampa.cz
mailto:info@divadlokampa.cz
http://www.divadlokampa.cz/
http://www.facebook.com/divadlokampa


V 16h otevíráme divadelní bar, pokud máte chuť zajít k nám na kávu či víno, popovídat si, 

prohlédnout divadlo, jste srdečně vítáni! K dispozici vám budeme do 19:30h, kdy začíná první 

představení nové sezóny Malá Vizita, a pak opět po skončení představení od 21h dále.  

 

                

14.9.2017 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] 

 

 

15.9.2017 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. 

[180,- Kč] 

 

 

20.9.2017 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Paralelní vesmíry  

Česká premiéra cenami ověnčené, svěží, vtipné i dojemné, ale hlavně chytře napsané romance 

z pera jednoho z nejnadanějších mladých britských autorů. 

[200,- Kč] 

 

 

23.9.2017 19:30 beseda  

Přicházíme v míru - povídání nejen s autisty nejen o autismu 

Setkání se světem autismu a autistů – poznejte osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i 

nedokonalosti. Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk a Jaroslav 

Dušek. 

[180,- Kč] 
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25.9.2017 19:00 Divadelní spolek Proměna  

... pozvi mne dál 

Čtyři ženy, jejichž věk jim přináší množství otázek. Čtyři ženy, různé zkušenosti, různé 

možnosti odpovědí. 

[130,-/60,- Kč] 

 

 

 

26.9.2017 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy. 

[200,- Kč] 

 

 

 

27.9.2017 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Čtyřhra 

Sarkastická vztahová komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. 

[200,- Kč] 
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