Vršovické divadlo MANA

Změna programu vyhrazena

Pokladna otevřena hodinu před představením

Program od 1. VI. do 22. VI. 2014
Adresa divadla: Moskevská 34, Husův sbor, Praha 10-Vršovice. Divadlo je přístupné hlavním vchodem z rohu ulic
Moskevská a Na Kovárně. Prodej a rezervace lístků na www.webticket.cz nebo v kanceláři Farního úřadu,
ulice Moskevská 34. www.vrsovickedivadlo.cz

neděle

1.

červen
středa

4.

červen

pátek

6.

červen

neděle

8.

červen

středa

11.

červen

čtvrtek

12.

červen

čtvrtek

19.

červen

O HONZOVI A VÍLE VERUNCE
PŘEMYSL PITTER
A VYŠŠÍ REŽIE

DOPIS OD TÁTY (CHATRČ)
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
ELEMENTS CREW
NOVÉ OBRÁZKY
ZE STARÝCH VRŠOVIC
VRŠOVICE 1910-1955 OBJEKTIVEM
FOTOGRAFA PŘEMYSLA KOBLICE

TAKOVÁ DIVNÁ DOBA

ÚVOD DO NEŠTĚSTÍ

17.00

Pohádka, ve které se dozvíte, jak je
v životě důležité přátelství a láska,
zvláště ve chvíli, kdy je třeba čelit
zlu. Amatérský divadelní spolek
Bozděch srdečně zve děti i dospělé!

19.00

Prezentace nové knížky Miroslava
Matouše věnované postavě velkého
křesťanského humanisty a filantropa Přemysla Pittra a jeho myšlenkovému odkazu o věcech „mezi
nebem a zemí.“ Večerem provází
autor knihy Miroslav Matouš.

19.00

Dramatizace románového bestselleru „Chatrč“ Williama Younga.
Co udělá s Markem a jeho rodinou
tragická ztráta nejmladší dcery?
A co teprve setkání s Bohem… Hra,
ve které se tragédie střetává s věčností. Scénář a režie: Vladimír Vácha. Uvádí křesťanská amatérská
divadelní společnost Kairos II.

16.00
16

Krátké choreografie sedmi skupin
rozdělené na věkové kategorie a
pokročilost. Dále bonusové vystoupení, vyhlášení tanečníka roku,
soutěže pro děti atd.

19.00

Komponovaný večer plný unikátních záběrů starých Vršovic z Archivu Národního technického muzea.
Promítání bude doplněno vzpomínkami vršovického rodáka, spisovatele a básníka dr. Petra Kovaříka.
Přijďte si zavzpomínat a podívat se
na známá a dnes už často i neexistující zákoutí starých Vršovic jinýma očima.

19.30

Holocaust očima malého židovského chlapce. Jemný příběh o drsné
době. Jak ovlivnily život Židů tzv.
norimberské zákony? Měsíc za měsícem se utahovala oprátka... Uvádí křesťanská amatérská divadelní
společnost Kairos II, scénář a režie:
Vladimír Vácha.

19.00

Kultovní kniha amerického psychologa rakouského původu převedená do divadelní řeči ukáže, v kolika
disciplínách aspirujete na nešťastníka a jak se v nich zdokonalit. Vše
je odkoukáno z praxe a ověřeno.
Inscenaci uvádí Eroforia.
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DĚTSKÝ TALENT
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Program sobota:
15.00 Thebis
15.30 Cirkus Leon vás vítá!
16.00 Legenda o Krabatovi, učni
čarodějově
Program neděle:
17.00 Mrtvá nevěsta
18.00 Někdo to rád horké?...Někdo
to rád horké!

