
                                                  
 
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA PROSINEC 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 

 

 

 

PROSINEC 2017 – VEČERNÍ PROGRAM 

 

pá 1.12. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Anna Karenina  

Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková. 

[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/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1029?tmpl=component&Itemid=15


 

so 2.12. 19:30 divadelní představení Divadlo BLAMA  

Upír ve sklepě  

Kdo není upír, jako by neexistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech.  

[200,- Kč] 

 

ne 3.12. 19:30 beseda Jaroslav Dušek  

 

Duše K - tentokrát o maorské kultuře s novozélandskou skupinou Whakaari 

Rotorua 

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

[250,- Kč] 

 

po 4.12. 19:30 koncert Libuše Švormová a Marta Balejová  

Pocta Edith Piaf 

Ukázky ze života a repertoátu Edith Piaf. 

[200,- Kč] 

 

út 5.12. 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,-/100,- Kč] 

 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/773?tmpl=component&Itemid=15
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http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3870?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/793?tmpl=component&Itemid=15


čt 7.12. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

 

Čtyřhra 

Sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. 

[220,-/100,- Kč] 

 

ne 10.12. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Poprask v jesličkách 

Jak to bylo s Ježíškem? Nosil dárky? Měl rád prasata? Poslouchal doma? Hraje Divadlo 

UJETO. 

[150,- Kč] 

 

po 11.12. 20:00 tanečně-pohybové představení Mirka Eliášová a kol.  

Refresh 

Taneční experimentální představení pro dvě tanečnice, interaktivní krabici a hudebníka 

[160,- Kč] 

 

út 12.12. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Anna Karenina  

Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková. 

[250,- Kč] 

 

st 13.12. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Vanilková džungle /// DERNIÉRA 

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.  
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http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/861?tmpl=component&Itemid=15


[220,- Kč] 

 

čt 14.12. 19:30 divadelní představení Divadlo SoliTEAter  

Dostaví se Oscar Wilde 

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

[180,- Kč] 

 

pá 15.12. 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,-/100,- Kč] 

 

so 16.12. 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] 

 

ne 17.12. 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] 

 

po 18.12. 19:30 koncert Divadlo Cylindr  

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/158?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3854?tmpl=component
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http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/954?tmpl=component&Itemid=15
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/774?tmpl=component&Itemid=15
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component


Du-Chanson 

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

a Petra Bílková - klavír.  

[180,- Kč] 

út 19.12. 19:30 divadelní představení Nataša Burger a Vladislava Kužílková  

Ty dvě, které obědvají 

Autorské představení Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové.  

  

[200,- Kč] 

st 20.12. 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy. 

[200,- Kč] 

 

čt 21.12. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Poprask v jesličkách  

Jak to bylo s Ježíškem? Nosil dárky? Měl rád prasata? Poslouchal doma? Hraje Divadlo 

UJETO. 

[150,- Kč] 

 

pá 22.12. 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] 

 

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/3861?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/132?tmpl=component&Itemid=15
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http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1072?tmpl=component&Itemid=15


 

PROSINEC 2017 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

so 2.12. 15:00 pohádka Divadlo UJETO  

Jak topič čerta napálil 

Představení Divadla UJETO dle stejnojmenné pohádky Luboše Vydry vydané ve sborníku 

Čertovo kopyto. 

[350,-/100,- Kč] 

 

ne 3.12. 14:00 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil 

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] 

 

ne 3.12. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem 

divákům prozradí. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

 

so 9.12. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem 

divákům prozradí. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/84?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/839?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1061?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/155?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/155?tmpl=component&Itemid=434


 

so 9.12. 18:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Škola Malého stromu /// s tlumočením do znakového jazyka 

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

Vhodné pro děti od 6 let.  

[150,- Kč] 

 

ne 10.12. 14:00 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil 

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] 

 

ne 10.12. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem 

divákům prozradí. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

 

so 16.12. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem 

divákům prozradí. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

 

ne 17.12. 14:00 divadelní představení Divadlo Cylindr  
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Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil 

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] 

ne 17.12. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 

Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra Karla to všem 

divákům prozradí. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 
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