Zveme na 16. ročník přehlídky „LIBICKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2017“-KD Libice n. C.
SO 23. 9. 2017 od 19.00 h.- Jaroslav Vondruška - „Nevěsta k pohledání“- DS Vojan Libice n. C.
Mladý, ne příliš úspěšný, malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné svatby s „nevěstou k pohledání“. Pronajme si
prostorný byt a objedná si v agentuře reprezentativní obsluhující personál k očekávané návštěvě bohaté rodiny. Dostaví se ale prostá
venkovská dívka. Svojí bezelstnou, a trochu naivní, povahou začíná otvírat oči svému pánovi. Změní on názor na svou milenku a na
bohatou nevěstu? Které z dívek dá přednost? A tak se Charles postupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak už to v komedii
bývá...
Vstupné: 70,- Kč

NE 24. 9. 2017 od 15.00 h. – Vlastimil Peška - „Měla babka čtyři jabka“- DS Vojan Libice n. C.
Pohádka je určena nejen pro nejmenší dětské diváky (již od 2 let), ale i pro dospělé publikum.
V každém jablíčku je skryta jedna pohádka: O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze, O velké řepě. Nechybí melodické,
notoricky známé dětské písně a velké loutky pohádek.
Vstupné: 50,- Kč

.
NE 22. 10. 2017 – od 15.00 h. – Ája Vitáčková - „Cirkus“ – DS J. K. Tyl České Budějovice
Jedná se o pohádku s prvky černého divadla. Lidé stále někam spěchají, nemají čas na své děti, nemají čas ani na sebe. Podaří se
zvířátkům z cirkusu alespoň jednomu člověku nalézt čas pro svou malou holčičku?
A možná nalezne i mnohem více. Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 50,- Kč

ÚT 24. 10. 2017 od 9.00 a od 10.30 h. – Josef Krofta -„Jak si hrají tatínkové“–Divadlo DRAK Hradec Králové
Určeno pro ZŠ a veřejnost. Vhodné pro děti od 6 let.
Tatínkové postupně stvoří pohádku a kde jinde, než v dílně. Co na tom, že jde o notoricky známou Sněhurku. Vypráví a hrají
Sněhurku pomocí všeho, co v takové dobře zařízené kutilské dílně lze najít. Dokonce do pohádky zapojí i draka, který přispěje
k Sněhurčinu vysvobození. A jaký to bude drak? A jací budou trpaslíci? A zlá královna? Samozřejmě, když pohádku vypráví pět
otců, kteří takovou činnost zažívají poprvé, neobejde se to bez legrace.
Vstupné: 55,- Kč

ST 25.10. 2017 od 9.00 h. –T. Jarkovský, J. Vašíček-„Makový mužíček“- Divadlo DRAK Hradec Králové
Určeno pro MŠ a veřejnost. Vhodné pro děti od 3 let.
Divadelní adaptace dětské knížky F.Nepila určená nejmenším divákům. V malé chaloupce žijí stařeček se stařenkou a společnost
jim dělá jen kočka Slunomžourka. Jednoho dne však stařeček donese domů stařence zrníčko máku. Společně si ho zasadí, mák
vyklíčí, vykvete, uzraje…a světě div se, z makovice se narodí makový mužíček. Postupně poznává svět, učí se spoustě nových věcí,
jedna věc ho však stále trochu trápí. Neví totiž, čím by sám mohl být užitečný…
Vstupné: 55,- Kč

SO 11. 11. 2017 od 15.00 h.-F. Kaska, P. Mlád, D. Mládová-„Není drak jako drak“–Divadýlko Kuba Plzeň
Tři pohádky plné nečekaných zvratů, humoru, výtvarných nápadů a velkých loutek. Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá
princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Draků se nebojte, tentokrát není proč.
Vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 50,- Kč

SO 11. 11. 2017 od 18.00 h. – J. Duchek - kabaret „S úsměvem nepilota“ – Kočovné divadlo AD HOC
Divadlo Ad Hoc si získalo diváky v Libici n. C. už v únoru 2016 svým výkonem v komediální opeře Il Congelatore (Zmrazovač).
Tentokrát přichází s mnoha cenami ověnčeným komponovaným večerem složeným z vědeckých pojednání, originálních písní,
obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící se hrdě k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského.
Představení získalo ceny odborné poroty za inscenaci, za hudbu a za text na národní přehlídce činoherního a hudebního amatérského
divadla Divadelní piknik Volyně 2015. Nejlepší představení festivalu hudebních divadel Voskovcova Sázava 2015. Vstupné: 90,-Kč

SO 2. 12. 2017 od 15.00 h. – Tomáš Čivrný - „Pohádky do hajan“ – DS Vojan Libice n. C.
Děti přemluví svou babičku, aby jim na dobrou noc přečetla pohádku. Která to bude tentokrát? O třech loupežnících? O rybáři a
rádci? O Honzovi? To se nechte překvapit! Knížka Pohádky do hajan, ze které babička bude číst, je plná pohádek, které děti nejen
pobaví, ale zároveň i poučí o dobrých a špatných lidských vlastnostech či povahách. Pohádka s písničkami.
Vstupné: 50,- Kč

SO 2. 12. 2017 od 19.30 h. – F. Hervé/H. Meilhac a A. Milhaud - opereta „Alelujá, svatá Nituš!“ –
DS Jirásek Nový Bydžov
Slavná opereta Mamzelle Nitouche vznikla v roce 1883. Příběh o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním
varhaníkovi a zároveň operetním autorovi, je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren. Všude sklízí
úspěch výborná živá hudba a zpěvy.
Vstupné: 90,- Kč

