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5. čt
5
čt. Povídání

o...
Charlotta G. Masaryková 19.00 h

Fascinující osud ženy, která spojila svůj život s osudem „národa
československého“, manželky TGM Charlotty Garrigue Masarykové. Účinkují Elen Strupková, Eva Miláčková, Marie Neudorfloudorf
vá a Petr Malínek.
8. ne. Kouzla a čáry tajemné Prahy 16 h
Pohádka z Karlova mostu plná pověstí, písniček a příběhů, které
hravou formou přibližují Staré pověsti české a zároveň bohatou
historii našeho hlavního města – jednoho z nejkrásnějších měst
celého světa… Hraje Divadlo Láryfáry.
13. pá. Islám versus křesťanství 19.00 h
(horní místnost 1. patro Husova sboru)
Komponovaný večer s publicistou a nakladatelem Lukášem
Lhoťanem, českým muslimem, který konvertoval ke křesťanství.
Duchovní úvaha David Frýdl – farář v Husově sboru.
14. so. a 15. ne. Wolfgang

A. Mozart,
Divadelní ředitel (Der Schauspieldirektor)
r) 19 h

Divadelní ředitel aneb Ředitelské pasticcio je pestrou mozaikou
z nejslavnějších Mozartových jevištních děl. Vlastní singspielový
děj celého pěveckého projektu (s mluveným slovem) – ředitelské
patálie při sestavování operního souboru – je propojen belcantovými áriemi, duety i ansámbly z toho nejpůsobivějšího autorova uměleckého odkazu. Hrají a zpívají: studenti katedry zpěvu
a operní režie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Nastudováno v německém originále, mluvené slovo česky.
16. po. Miroslav Matouš, Dobyvateli 19 h foyer divadla
Prezentace básnického souboru „Dobyvateli“ kazatele, překladatele a básníka Miroslava Matouše. Pořad uvede autor úvahou
o lidské dobyvačnosti. Recitace Alfréd Strejček.
18. st. Jiří Schmitzer - Recitál 19.30 h
Koncert známého herce a osobitého písničkáře.
22. ne. Moravské pašije Víti Marčíka 19 h
Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým
ý způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma
hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu.
24. út. Eva

Miláčková, „Vršovice jsou zlatý,“
řekl tatínek 19.30 h

Vzpomínky na dětství a mládí v pražských Vršovicích. Zdenda
Kos, malý chlapec vyrůstající ve Vršovicích na sklonku Protektorátu popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku,
tatínka, sousedku Mlíkovou a mnoho dalších figurek z panoptika
doby, kterou dávno odvál čas. Z připravované inscenace představí text Jiří Lábus a Luděk Nešleha.
25. st. J. J. Korčák, Novoluní 19.30 h
Rozpadající se vztahy v milostném trojúhelníku, krize středního
věku, otázky po smyslu života a odpovědnosti za vlastní úděl.
Režie: Jakub Korčák. Hrají: Aleš Procházka, Mirka Pleštilová, Ivana Wojtylová

