
                                                  
 
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA KVĚTEN 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 

 

KVĚTEN 2018 - VEČERNÍ PROGRAM 

 

út 1.5. 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] 

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/703?tmpl=component&Itemid=15


 

st 2.5. 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] 

 

čt 3.5. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Hrabě 2.15: Bez dechu  

Zádušní kabaret pro Václava Hraběte. 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. Připijte si s nimi vínem i muzikou na lásku, smrt, noční oblohu a bláznivé 

snění. 

[250,- Kč] 

 

pá 4.5. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

so 5.5. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

ne 6.5. 19:30 divadelní představení Eesk Theatre Company  

 

THE REGINA MONOLOGUES (MONOLOGY REGÍNY) 

In a modern version of The Six Wives of Henry VIIIth, six women describe their marriage to 

a man called Henry. Their lives are both separate yet connected as they talk about their 

marriage. V moderní verzi Šesti žen Jindřicha VIII. šestice žen popisuje své manželství s 

mužem jménem Jindřich. Když o něm hovoří, jsou jejich životy oddělené, a přesto propojené. 

 

 

st 9.5. 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 

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/vecerni-program/tickets/4019?tmpl=component
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/4036?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/954?tmpl=component&Itemid=15


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

přešlapech. 

[220,- Kč] 

 

čt 10.5. 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Autorské monodrama o mnoha polohách ženy a vztazích - k sobě samé i k mužům. 

[200,- Kč] 

 

pá 11.5. 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! 

[220,- Kč] 

 

so 12.5. 19:30 beseda Jaroslav Dušek 

Duše K - tentokrát o dobro-volnictví v Ekvádoru 

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

[250,- Kč] 

 

ne 13.5. 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] 
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po 14.5. 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] 

 

út 15.5. 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 16.5. 19:30 divadelní představení Nataša Burger a Vladislava Kužílková  

Ty dvě, které obědvají 

Autorské představení Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové.  

[200,- Kč] 

 

čt 17.5. 19:30 divadelní představení IMPRO Samé vody  

IMPRO Samé vody: Kindžály a mečouni 

Totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají A+M Duškovi, 

S.Adamová a J.Kliment. 

 [150,- Kč] 
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pá 18.5. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Budu všude kolem tebe  

Skutečné příběhy o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti.  

[200,- Kč] 

 

po 21.5. 19:30 divadelní představení Divadlo SoliTEAter  

Dostaví se Oscar Wilde 

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

[180,- Kč] 

 

út 22.5. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Anna Karenina  

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

[250,- Kč] 

 

st 23.5. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Hrabě 2.15: Bez dechu // DERNIÉRA 

Zádušní kabaret pro Václava Hraběte. 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. Připijte si s nimi vínem i muzikou na lásku, smrt, noční oblohu a bláznivé 

snění. 

[250,- Kč] 

 

pá 25.5. 16:30 divadelní představení FRINGE festival  

PRAGUE FRINGE FESTIVAL  

17. ročník Prague Fringe festivalu 25.5. - 2.6. 2018. Fringe festival je již po čtrnácté v 

Divadle Kampa. Vstupenky a informace o představeních na www.fringe.cz . 
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[650,-/170,-/120,- Kč] 

 

 

KVĚTEN 2018 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

ne 13.5. 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 19.5. 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] 

 

ne 20.5. 18:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Dědeček Oge 

Magický příběh o šamanském zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho 

sibiřskou tajgou a tělem hada. Vhodné pro děti od 7 let a dospělé diváky. 

[150,- Kč] 
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