
5.9.

21.10.

19.9.

24.10.

25.10.

6.12.

28.11.

Vstupné     0 Kč10

Vstupné     0 Kč10

Vstupné     0 Kč10

Pro školy

Vstupné     0 Kč10

Vstupné   0 Kč6

HRA

KOMEDIE

POHÁDKA

KOMEDIE

POHÁDKA

KOMEDIE

19.30

9.00

18.00

15.00

15.00

18.00

19.30 DS Vojan Libice nad Cidlinou

DS Bratří Mrštíků Boleradice

Divadlo D5 Praha

Česká beseda Daruvar (Chorvatsko)

DS OPERA Žatec

Dobřichovická divadelní společnost Dobřichovice

Václav Havel

Karel Rudolf Krpata, Karel Steklý

Libor Jeník

Jaroslav Vondruška

Peter Quilter

Jaroslav Wagner podle lidové pohádky

Divadelní skupina ČB1Sebranka

Vernisáž

Počestné paní aneb

Krysáci a ztracený Ludvík

Nájemníci

Přadleny

Vánoční pohádka aneb

Je úchvatná

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Obc Libice n Cí . ., Opolany a Středočeského kraje

Libice nad Cidlinou

POHÁDKA

Vstupné   0 Kč6

DIVADELNÍ
ro níkč

LIBICKÝ

PODZIM 202019

20.9.
Vstupné      Kč60

POHÁDKA

15.00 DS ŠOS Prachatice
Jaromír Hruška
Vší silou aneb A pak se to stalo

20.10.
i pro veřejnost

POHÁDKA

10.30 Divadlo D5 Praha
Libor Jeník
Krysáci a ztracený Ludvík

19.12.
Vstupné 0 Kč10

KOMEDIE

18.00 DS Vojan Libice nad Cidlinou

Nevěsta k pohledání

Změna programu vyhrazena.

9.00

Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod

Hra Vernisáž je o osobní svobodě a o tom, jak tuto svobodu
svazuje maloměšťácký způsob života. O tom, jak se z nás stávají
opět „spotřebitelé” a „sběrači” věcí a zážitků, což paradoxně
nevede k pocitu osobního i celospolečenského štěstí.

Komedie o závistivých „počestných” paničkách, lásce dvou
mladých lidí, úkladných podvodnících a poctivém městském
katovi. Tomu se za pomoci své ženy Roziny podaří odhalit
nepravosti a viníky, dát dohromady zamilovanou dvojici, a
nakonec se jemu i Rozině dostane řádného uznání a důstojného
postavení ve městě.

Tři pohádky o tom, proč je dobré
čistit si ouška, proč si česat
vlásky a proč si čistit zoubky.

Dva krysáci Hubert a Hodan, laboratorní
potkan Eda z Prahy a sádrový trpaslík
Ludvíček. Tak to je nerozlučná parta, která
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic
jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď
je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se
ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce.
Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se
všichni šťastně domů?

Florence Jenkinsonová skutečně žila. Byla přesvědčena, že je obdařena
nádherným hlasem. Její zpěv byl však opravdu výjimečně příšerný.
Přesto svou kariéru završila vystoupením ve vyprodané Carnegie Hall.

Inscenaci budete rozumět, daruvarští ochotníci hrají v češtině. Už pětkrát
jste mohli vidět naše krajany z Daruvaru v Libici n. C. V této komedii jde o
velký podfuk, který začne vyplouvat na povrch v až v okamžiku, kdy Linda

Příběh o lenosti na motivy klasické lidové pohádky. Hlavní
hrdinkou je Liduška, která je pověstná svou leností, a přestože se
dostane do situace, která by ji mohla změnit k lepšímu, nestane
se tak a vše za ni vyřeší opět někdo jiný.

Délka 50 minut

9.00 h pro školy

Délka 55 minut

Délka 110 minut + přestávka

Délka 60 minut

Délka 65 minut

Délka 55 minut

Délka 50 minut

Délka 120 minut + přestávka

Délka 105 minut + přestávka

www.facebook.com/vojanlibice www.vojanlibice.cz

O Vánocích a zakleté čepičářce
Yvona Kršková

Mistr ostrého meče

Komedie plná bláznivých situací, ve které je mladý a
nepříliš úspěšný malíř Charles manipulován svojí
milenkou do výhodné svatby s „nevěstou k
pohledání”. Které z dívek dá přednost...?

vánoční zvyky a obyčeje. V sále se rozhostí
kouzlo Vánoc.

10.30 h pro školy

A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme.

objeví v prádelníku svého manžela Erika
dámské prádlo nadměrných velikostí.

Vánocích. Na závěr představení
se ozdobí stromeček, všichni si
zazpívají koledy a připomenou

Tato pohádka dětem ukazuje, proč se lidé
obdarovávají a proč se mají mít rádi „alespoň” o


