
                                                  
 
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA ČERVEN 2018 
 
 
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 

 

ČERVEN 2018 - VEČERNÍ PROGRAM 

 

ne 3.6. 19:30 divadelní představení Eva Elxa  

 

Improtrojka - Cvičný seskok 

Volná divadelní improvizace nového improvizačního seskupení Eva Elxa, Honza Hamaka, 

Gabriela Kolátorová. 

[200,- 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/459?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/4059?tmpl=component


 

út 5.6. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

 

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama 

„Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl pravdivý.“ 

 Divadelní představení inspirované knihou Simone Berteaut Edith Piaf. 

[220,- Kč] 

 

st 6.6. 19:30 divadelní představení Divadlo UJETO  

Dášo, vstávej!  

Jemně burleskní divadelní sonda do života nepřehlédnutelné herečky, vášnivé milovnice 

želatinových cukrátek a neodolatelné zlodějky květin Dáši F. 

[150,-/80,- Kč] 

 

pá 8.6. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Paralelní vesmíry  

Divadelní love story, podle níž je svět, ve kterém žijeme, jen jedním z mnoha. Odkud kam ve 

vztazích míříme? Nakolik mohou některá naše rozhodnutí ovlivnit budoucí vývoj událostí? 

Ona má ráda med a vesmír, on med vyrábí a v jejích vesmírech se naprosto ztrácí. Vydejte se 

spolu s Marianne a Rolandem na pozoruhodnou cestu po našich vlastních milostných 

přešlapech. 

[220,- Kč] 

 

po 11.6. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Dokonalá pitomost 

Vyhnout se vlastnímu zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? 

Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom všem sváteční oblek? Když máte 

správného sluhu, žádný problém. Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho 

komorník Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním divadle na divadle. Držte 

si buřinky, jízda začíná! 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
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[220,- Kč] 

 

út 12.6. 20:00 tanečně-pohybové představení Limpid Works  

Let me be… 

... nikdy se nevzdává naděje, vždycky připravena začít znovu, připravená přijmout to, co se 

vynoří z jejích hlubin ... ... rituál, ve kterém oživuje tajnou poezii svého života ... … never 

giving up hope, always ready to start again, ready to receive what emerges from her depths… 

….a ritual in which she revives the secret poetry of her life… 

[250,- Kč] 

 

st 13.6. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Anna Karenina  

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

[250,- Kč] 

 

čt 14.6. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Neskonalá 

Šibeniční humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholií Jiřího Bulise. Kabaret o tom, 

jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív nebo později ztrácíme. "Kéž bych se dožil sta 

let, s Evou po boku, a nikdy nic takového nenapsal." Jenže co když všechno mění jediný její 

úsměv? 

[220,- Kč] 

 

pá 15.6. 19:30 beseda Adventor  

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,-/150,- Kč] 

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/4052?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
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po 18.6. 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] 

 

út 19.6. 18:00 divadelní představení Divadlo UJETO  

Králové tramtárie // PREMIÉRA 

Pohádková komedie o nevšedních cestách za štěstím a láskou. 

[150,-/80,- Kč 

 

čt 21.6. 19:00 autorské čtení Monika Stehlíková  

Nadaní dospělí, nadané děti 

Večer s Monikou Stehlíkovou a jejími hosty 

[250,-/190,- Kč] 

 

pá 22.6. 10:00 a 19:00 divadelní představení Giving Voice z.s.  

I'm all woman 

For one night only... 

 

st 27.6. 19:00 divadelní představení Eva Elxa  

Závěrečný herecký večírek  

Večírek absolventů divadelních kurzů autorského divadla a umění monologu 

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/4056?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/84?tmpl=component
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http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/459?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/4060?tmpl=component


 

 

čt 28.6. 20:00 divadelní představení Prague Youth Theatre  

Chatroom 

Prague Youth Theatre's ensemble group PYT+ present a one-off performance of Chatroom By 

Enda Walsh 

[250,-/200,- Kč] 

 

 

ČERVEN 2018 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

ne 17.6. 15:00 divadelní představení Loutkové divadlo Jirky Vašáka  

Jak Honza přemohl obra 

Pohádka o tom, jak se Honza vydal do světa hledat práci a nakonec našel princeznu. 

[100,-/80,- Kč] 
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