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Vršovické divadlo MANA
Moskevská 34/967, Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz

Krlíček aneb radostné bezdomovectví
premiéra 19.30 h

eFilosofické leporelo, s humorem a láskou vyprávěné. Přemýšleli jste, co byste dělali vy, kdybyste se octli pod mostem či váss
přihrnuli na skládku? Hrají Michal Dadura, Sofia Adamová, Jan
n
Horák, David Vávra (ze záznamu), režie Elena Strupková
10. ne Zajíček

premi

éra

a velká mrkvová záhada 17.00 h

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost
nadře, ale dělá to rád. Hudební a interaktivní pohádka
dka i pro
pro nejnejj
menší děti. Sólový projekt, autor: Dominik Tesař

Festival Dny dobrých zpráv
11. po

Symphony of Nations (DE+USA+AU+CZ)
19.00 h

Koncert čtyř mladých muzikantů, každý z jiného národa.
Spojuje je víra v Boha a bydliště v Německém Herrnhutu.
Progresivní experimentální gipsy pop – to zní tak zajímavě,
že si je jistě nenecháte ujít.
12. út

Nenadarmo 19.00 h

Akustické trio v obsazení viola, kytara a zpěv, objev loňského festivalu United. Velmi osobitě ztvárněné známé skladby
i vlastní tvorba.
13. st a 22. pá I.

Klíma, Ministr a Anděl 19
19.30
30 h

Kam až je třeba zajít, aby nebylo cesty zpět? Morální dilemata diktátora. Dávat svobodu či práva brát, pak šmírovat a sám
sebe se bát. Režie David Steigerwald. Hrají Lukáš Hložek, Jakub
Plzák, David Tomeš, Hana Lanková, Victoria Haetchi. Produkce
Diamond Film & Theater z.s.

Festival Dny dobrých zpráv
14. čt

Krlíček aneb radostné bezdomovectví
19.00 h

15. pá Pavel

Helan & Band 19.00 h

Koncert známého „vlídného písničkáře“, finalisty soutěže
Československo má talent, který není zdaleka jen autorem
hitu „iBůh“. Charisma, vtip a vybroušený styl přitahují na jeho
koncerty posluchače všech generací.
16. so

Husy na tahu 14.00 h

Divadlo pro malé diváky v podání Divadla Marky Míkové.
Speciálně pro rodiče s dětmi od 5 let.
16. so Jan

Zindulka, J.O.B. 19.00 h

Neptejme se, odkud se bere zlo, hledejme, kde se rodí dobro.
Hraje Divadlo Kairos II.

25. po Tak

bolely hvězdy - obrazy ze
žživota dětí internovaných za II. ssvětové
vě
premié
ra
války v Terezíně 19.30 h
Koláž z deníků, básní, článků z časopisů vydávaných
dětmi v Terezíně, dopisů, zápisků do památníčků skládá obrazy ze života dětí internovaných za druhé světové války v terezínském ghettu. Hraje a zpívá Dismanův rozhlasový dětský soubor. Scénář a režie: Jana
Franková
26. út Molière,

Tartuffe 9.00
00 h

Klasicistická francouzská komedie ze 17. století – kritizující nejen charakter, pokrytectví, zneužití moci, ale i dobu a zaslepenou společnost. Hrají R. Trtík, K. Březinová, M. Balážová, D. Svoboda,
D. Jegerová, M. Dadura. Produkce ArtWay Theatre.
26. út B.

Hrabal, J. Korčák, Inzerát
na dům, ve kterém nechci bydlet 19.30 h
Bohatý a barvitý svět Hrabalových hrdinů aktivní pasivity, v němž se střetává bída všednosti s transcendencí. Hrají Milan Mikulčík, Jiří Bartoň, Simona Vrbická,
Kateřina Březinová; režie Jakub Korčák.
28. čt Benght

Ahlfors, Popel a p
pálenka
nka
19.30 h

Svérázná vdova se rozhodne, že si urnu s popelem
svého zesnulého manžela odnese ze hřbitova domů,
17. ne Čertův švagr 17.00 h
což vnukne jejím potomkům nápad, jak se zmocnit ne
Klasická pohádka podle Boženy Němcové - můžete se těšit na mlá- zrovna malého dědictví. Hraje Divadlo pod Petřínem,
dence a jeho cestu za štěstím, které přijde oklikou až z pekla.
režie Bohumil Gondík

