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Předplatné
Jaké jsou výhody předplatného?
•

Získáte výraznou slevu z běžného vstupného 20%
až 50% podle jednotlivého typu předplatného.
Senioři obdrží slevu 60%.

•

Garance cen – nedotknou se vás případné úpravy
vstupného během sezony.

•

Možnost volby místa v hledišti, které je garantováno
na abonentní představení po celou sezonu (vyjma
představení na malém sále).

•

Většina předplatitelských skupin má stálý hrací
den, můžete si tedy vybrat den v týdnu, který vám
nejlépe vyhovuje.

•

Legitimace předplatitele je přenosná, můžete jí
darovat nebo zapůjčit svým blízkým. Při její ztrátě
vám bezplatně vystavíme duplikát.

•

V případě nemoci nebo z jiných vážných důvodů,
můžete zhlédnout své představení v náhradním
termínu (neplatí u hostujících souborů).

•

Pravidelně budete informováni o termínech
představení (e-mailem, poštou a SMS zprávami)
dle vašich požadavků.

Potěšte rodinu i přátele zážitkovým dárkem.

Vážení diváci a příznivci divadla,

Vážení a milí diváci,

velmi mě těší, že si hledáte cestu do kladenského divadla čím dál častěji,
a rád bych vám za to poděkoval. Je to ocenění pro všechny zaměstnance,
kteří pro vás divadelní představení připravují.
Pro pravidelného diváka je k návštěvě divadla nejvýhodnější divadelní
předplatné, které jsme předloni obnovili. Každou sezonu se okruh předplatitelů zvětšuje, a právě díky předplatitelským skupinám můžeme plánovat
reprízy i jejich počet dlouho dopředu. Moc dobře si uvědomujeme, že bez
diváka není divadlo a pravidelných setkání s vámi si velmi vážíme.
První sezóna po znovuotevření Městského divadla Kladno nesla podtitul
„Je to i váš příběh!“, ta loňská pak „Čest vítězům a sláva poraženým!“ a letos,
u příležitosti výročí vzniku Československé republiky, vás uvítáme mottem
„Ať žijí legendy!“. Přeji vám do nové divadelní sezony 2018 / 19 mnoho
krásných zážitků, jak se stávajícími divadelními tituly, tak s tituly novými,
které pro vás na obou scénách kladenské činohry připravíme.

následující 104. sezona Městského divadla Kladno ponese podtitul „Ať žijí
legendy!“. V jednotlivých titulech, které vám podrobně představujeme v této
brožuře, se budeme zabývat českými i světovými legendami. Dramatici, jejich
díla i hlavní hrdinové a hrdinky, které v dramaturgickém plánu naleznete,
se tímto označením rozhodně mohou titulovat. Výraznou linií také uctíme
významné výročí, jenž nás na podzim čeká – tedy 100 let od založení samostatného Československa – a které nemůžeme jako divadelníci opomenout.
K oslavám se připojíme velkými českými příběhy vzdávající hold velkým
osobnostem naší vlasti. Zároveň se můžete těšit na světově úspěšné komediální hity, hudební a taneční projekty i komorní inscenace.
Mám velkou radost, že si do kladenského divadla nachází cestu stále
více a více diváků. Doufám, že vás nabídkou divadelního předplatného opět
zaujmeme, a že si z pestré nabídky předplatitelských skupin vyberete tu
svou. Aby se totiž z divadelní budovy mohla stát legenda, potřebuje své
diváky. Přijďte se k nám do hlediště pobavit i dojmout nad osudy výjimečných jedinců. Ať žije sezona legend, ať žije sezona 2018 / 19! Těším se na
společná setkávání.

Jan Krafka
jednatel společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Jaroslav Slánský
umělecký šéf MDK

„Ať žijí legendy!“
Vážení divadelní přátelé,
blíží se 104. sezona Městského divadla Kladno, která bude zároveň
3. sezonou od jeho znovuotevření.
To ale není vše! Budeme si také
připomínat jedno velmi významné
výročí. Před sto lety vznikla samostatná Československá republika a naše divadlo, podobně jako
mnohé další instituce, se rozhodlo
toto výročí řádně uctít. V průběhu
celé následující sezony se budeme
zabývat tématy, která s tímto výročím souvisí a zároveň vzdáme hold
českým i světovým „legendám“.
A začneme vlastně již na konci sezony předešlé – premiérou adaptace
jednoho z nejlepších českých románů 20. století, Petrolejových lamp
Jaroslava Havlíčka v režii Petra
Svojtky. Další románovou klasikou,
tentokrát v dramatizaci Františka

{

Pavlíčka, bude Babička skutečné
legendy mezi českými spisovateli, Boženy Němcové. Uvedeme ji
coby první premiéru nové sezony
6. října 2018 a půjde o inscenaci
pro celou rodinu. Stejně jako loni
a letos, i v budoucnu bude žít naše
malá scéna v prostoru divadelní
zkušebny. Koncem října zde uvedeme českou premiéru současné
americké hry Rána pod pás, která
patří do žánru grotesky a představí
se v ní tři nejmladší členové souboru. V listopadu nás opět čeká Noc
divadel, které letos připadne na
státní svátek 17. listopadu, tedy na
Den boje za svobodu a demokracii.
V MDK se můžete u příležitosti několika výročí těšit na premiéru dvou
stále aktuálních aktovek Václava
Havla Audience a Protest. Další
legendou, byť ne přímo českou, je
americký dramatik Neil Simon.

„Žádná růže nekvete
celý rok.“
(Babička)

Zuzana Mixová

Jeho komedii Apartmá v hotelu Plaza
uvedeme jako předvánoční dárek
všem divákům, kteří se rádi smějí.
Po Novém roce se pak budeme
věnovat různým podobám divadla či rozličným pohledům na něj.
Začneme v únoru bláznivou komedií z divadelního zákulisí The Play
That Goes Wrong neboli Hra, která
se zvrtla. Tento titul zaznamenal
v minulých letech fenomenální divácký úspěch na londýnském West
Endu i na Broadwayi. Na jaře pro
vás připravujeme velkou tanečně-činoherní podívanou se silným příběhem – Učitele tance z pera legendy české scenáristiky a dramatiky
Jiřího Hubače.
Sezonu zakončí dvě autorské
inscenace, které uvedeme ve světových premiérách, a které obě
vznikají přímo pro naše divadlo.
Tou první je hra režiséra a herce

{

Miroslava Hanuše o „králi českého rokenrolu“ Miki Volkovi. Těšit
se můžeme na poetickou a vtipnou
hudební inscenaci s Janem Krafkou
v hlavní roli. Druhou novinkou pak
vzdáme hold dílu Edgara Allana
Poea a Raye Bradburyho. V režii
našeho kolegy, herce a režiséra
Jiřího Š. Hájka vás čeká netradiční
zážitek, v němž ožijí různé prostory
divadelní budovy.
Věříme, že vás připravované tituly zaujmou a potěší. Přijďte s námi
vzdát poctu legendám.
Na viděnou v hledišti se těší
Kristýna Čepková,
Anna Smrčková
dramaturgyně MDK

„A Viktorka má také svou
hvězdu?“
(Babička)

Barbora Hron Vovsíková

Velký sál
Připravujeme
Babička
Božena Němcová,
František Pavlíček
Divadelní adaptace nejoblíbenější
české knihy – jednoho ze základních pilířů klasické české literatury.
Realistický román Boženy Němcové
z roku 1855 znovu ožívá v moderní
dramatizaci scenáristy dvoudílného
filmu Antonína Moskalyka z roku
1971. Originální zpracování známého příběhu ze Starého bělidla vyniká zejména zrcadlením silných ženských osudů – především Babičky,
Barunky a Viktorky. V titulní roli
uvidíte Zuzanu Mixovou, která letos
slaví 40 let na kladenském jevišti.

Režie: Martin Vokoun
Premiéra: 6. října 2018

Apartmá
v hotelu Plaza

Hra, která se
zvrtla

Učitel tance

Neil Simon

Jonathan Sayer, Henry Lewis,
Henry Shields

Unikátní jevištní podoba stejnojmenného filmu podle scénáře
Jiřího Hubače s Martinem Dejdarem
v hlavní roli. Příběh vášně, která
může zabíjet. Taneční mistr a životní optimista Richard Majer přichází
do plicního sanatoria. Jeho celoživotní láska k tanci, nepředvídatelné
chování a bouřlivá povaha ovlivní
nejen životy ostatních pacientů
a místního personálu, ale také napomůže zpečetit jeho vlastní osud.
V režii Jiřího Bábka (Past) se představí téměř celý herecký soubor.

Slavná komedie nejúspěšnějšího amerického dramatika Neila
Simona. Trojice aktovek, jejichž dějištěm je apartmá číslo 719 v hotelu
Plaza na Páté Avenue v New Yorku.
První příběh líčí pokus staršího
manželského páru oživit svůj vztah
vzpomínkami na líbánky, které zde
před lety strávili. Druhá část popisuje snahu bohatého hollywoodského
producenta svést svou tajnou lásku
a bývalou spolužačku. V závěrečné
části rodiče přemlouvají dceru,
která se v panice zamkla v koupelně, aby dostala rozum a šla se vdát.
Vtipné situace přináší originální
pohled nejen na partnerské vztahy
a také výborné herecké příležitosti.

Režie: Věra Herajtová
Premiéra: 8. prosince 2018

Fraška o inscenování detektivky, která objevuje nebývale vtipné možnosti „divadla na divadle“.
Akademická divadelní společnost
uvádí další inscenaci a libuje si, že
tentokrát obsazení vyhovuje počtu
členů souboru. V předchozích letech
museli hry přizpůsobovat ansámblu,
nyní jim ale nic nestojí v cestě. Žádné
problémy s obsazením, natož nějaké
technické zádrhele... Jakmile se však
inscenace rozběhne, jedna vtipná nehoda střídá druhou a herci začínají
pod tlakem ztrácet nervy. Podaří se
jim vrátit představení do těch správných kolejí dříve, než spadne poslední
opona? Na West Endu i na Broadwayi
se titul těší nebývalému úspěchu
a stal se diváckým hitem.
Režie: Jaroslav Slánský
Česká premiéra: 2. února 2019

Jiří Hubač

Režie: Jiří Bábek
Premiéra: 6. dubna 2019

Velký sál
Připravujeme

Malý sál
Připravujeme

Jak umřít
na rokenrol

Dům Usherů II

Rána pod pás

Edgar Allan Poe, Jiří Š. Hájek,
Ray Bradbury

Richard Dresser

Miroslav Hanuš
Autorská inscenace s živou hudbou
na motivy životního příběhu krále
českého rokenrolu Mikiho Volka
(1943–1996) je dílem herce a režiséra Miroslava Hanuše, který s naším
divadlem spolupracuje pravidelně.
Text vznikl přímo na míru Janu
Krafkovi, který je nejen hercem,
ale rovněž vynikajícím zpěvákem a
muzikantem, což ho předurčuje pro
titulní roli.

Režie: Miroslav Hanuš
Světová premiéra: 25. května 2019

Spojení dvou velkých autorů Edgara
Allana Poea a Raye Bradburyho
v žánrovém pastiši propojujícím
horor, sci-fi a autorskou poetiku
Jiřího Š. Hájka.
V nedaleké budoucnosti, v době,
kdy se opět pálí knihy a je všeobecně zakázaná fantazie, postaví veliký Poeův obdivovatel repliku domu
Usherů. Uchovává v ní velké knihy
historie, ale zachránit je se mu nepodaří. Cenzorská jednotka rozhodne o srovnání se zemí. Ještě než se
tak stane, jsou pozváni do Domu,
aby věděli, co ničí…
Inscenace se vymyká tradičnímu
pojetí divadelního prostoru, neboť
se bude odehrávat v různých prostorách divadla.

V průmyslovém objektu v blíže neidentifikovatelné vzdálené či blízké
zemi, v korporaci produkující neznámé výrobky pracují v Kontrolním oddělení tři muži. Jejich životy sestávají
z kontrolování, z cifer, kontrolování,
věčné potřeby uznání a povýšení,
kontrolování, podezřívání, paranoie a kontrolování. Touží po „lepším“,
a po svých ženách, jako vzdálenému slunci. Podaří se jim vybudovat
přátelství a vymanit ze světa byrokratických mechanismů a vlastní
neschopnosti žít? Černohumorná
groteska populárního amerického
dramatika Richarda Dressera otevírá
otázky lidské existence a neschopnosti člověka opustit známé koleje
pracovní mašinérie, které nejen, že
neuspokojují, ale i ničí...

Režie: Jiří Š. Hájek
Světová premiéra: 15. června 2019

Režie: Jiří Š. Hájek
Česká premiéra: 19. a 20. října 2018

Kavárna – malý sál
Připravujeme
Audience
& Protest
Václav Havel
Spojení dvou tragikomických aktovek z let 1975 a 1978, jejichž aktérem je proslulý Ferdinand Vaněk
a tématy jsou manipulace, odvaha,
svědomí, a především autorovo celoživotní téma: potřeba svobody
v nesvobodné společnosti. To vše
s humorem patřičně absurdním,
který mnohdy vystihuje každodenní
realitu lépe než cokoli jiného.

Režie: Kristýna Čepková
Premiéra: 17. listopadu 2018
v rámci Noci divadel 2018

Neúp!ní

Hrajeme
Přehled repertoáru z předchozích sezon.
DONAHA!
Terrence McNally, David Yazbek
„Vy těm chlapům nabízíte víc než
jenom práci. Nabízíte jim naději...“
Muzikál o síle přátelství a odvaze
čelit s humorem sebevětší nepřízni
osudu.
Režie: Ondřej Brousek
Nadaný žák
Stephen King, Erik Schäffler
Dramatizace děsivé povídky mistra
žánru Stephena Kinga. Komorní
thriller o zlu v nás a o zvláštním
poutu mezi dospívajícím chlapcem
a nacistickým zločincem.
Režie: Jiří Š. Hájek
Perfect Days
Liz Lochhead
„Romantická“ komedie plná suchého britského humoru a ironie.
Příběh o relativitě osobního štěstí
a jeho (ne)dosažitelnosti, o lásce
a především o dítěti v každém z nás.
Režie: Martin Vokoun
Romance pro křídlovku
František Hrubín
Básnická povídka Františka Hrubína
přináší křehký příběh první lásky
i prvního setkání se smrtí.
Režie: Miroslav Hanuš

Mnoho povyku pro nic
William Shakespeare
Komedie o milostném vzplanutí převlečeném za averzi, o zhoubné moci
pomluv, rychlém šíření polopravd
a o maskách, které čas od času nosíme všichni. Je ve válce a v lásce
opravdu všechno dovoleno?
Režie: Zdeněk Bartoš
EXPOp 67
Vlasta Žehrová
Hudební revue o životě v Československu druhé poloviny 60. let.
Příběh manekýnek a dalších pracovníků legendárního ÚBOKu a jejich slavného výjezdu na světovou
výstavu v Montrealu doprovázejí ty
největší hity let šedesátých. To vše
v doprovodu živé kapely.
Režie: Lukáš Pečenka
Žena v černém
Stephen Mallatratt
Thriller z anglických blat na motivy
hororové novely Susan Hill. V mrazivém příběhu se divákům odkrývají
hrůzy minulosti vedoucí k nečekané
pointě.
Režie: Adam Doležal

Central Park West
Woody Allen
Skvěle napsaná konverzační komedie o milostném mnohoúhelníku
(nazvaná podle jedné z nejlepších
adres v New Yorku) je dílem mistra žánru, kultovního autora, herce
a režiséra, který si svým nezaměnitelným humorem získal srdce diváků po celém světě.
Režie: Petr Hruška
Past
Robert Thomas
Napínavá detektivka s komediálními prvky, ve které je nakonec všechno jinak, než se to jevilo na začátku.
Kdo je oběť a kdo pachatel?
Režie: Jiří Bábek
Neúp!ní
Gur Koren
Co všechno se může stát, když se
protne svět mafie se světem postižených? A když ještě do toho všeho zasáhne láska? Uvidíte sami, v prvním
českém uvedení současné izraelské
komedie.
Režie: Jiří Š. Hájek

Oskar a růžová paní
Éric-Emmanuel Schmitt
Hra úspěšného francouzského
dramatika a spisovatele vypráví
o přátelství malého chlapce a jeho
ošetřovatelky. Humorné i dojemné
situace nabízí dvě velké příležitosti
pro mladého herce a zralou herečku.
Režie: Věra Herajtová
Brouk v hlavě
Georges Feydeau
Dynamická, svižná, bláznivá fraška plná záměn a téměř nekonečné
série nedorozumění, ve které sehraje roli podezření z manželské nevěry, dvojníci k nerozeznání, stříbrné
patro a především nezaměnitelný
španělský temperament či francouzský šarm všech zúčastněných
postav. Jednu z nejslavnějších a také
nejčastěji hraných komedií všech
dob hrajeme v novém českém překladu.
Režie: Jaroslav Slánský
Petrolejové lampy
Jaroslav Havlíček, Martin Velíšek,
Ivan Rajmont
Silný příběhu ze začátku „krásného
20. století“ o křehkosti i síle ženské duše a lidské odvaze bojovat
za svoje štěstí i o pouhou existenci.
Režie: Petr Svojtka

Hosté
Úča musí pryč!
Lutz Hübner
Divadlo Verze
Aktuální hořká komedie se odehrává na podzim v 5. třídě základní
školy, kde se sešlo pět rodičů dětí
a očekávají jejich třídní učitelku.
Emoce vřou, v prvním pololetí se
známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají
děti po pololetí přestupové zkoušky
na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě
učitelka! A proto je nutné ji ihned
odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných
charakterů – zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za zadkem své
dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a manželský
pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli
práci. Učitelka však nedává svoji
kůži zadarmo!

Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Igor Chmela,
Jana Janěková ml., David Prachař,
Linda Rybová, Kateřina Winterová,
Petra Špalková

Balada pro
banditu
Milan Uhde, Miloslav Štědroň
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Příběh o veliké lásce a zradě, příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, jeho
lásky Eržiky, Mageriho, zbojníků,
četníků i dalších hrdinů si získal
nesmrtelnost. Písně, které nesmazatelně zlidověly – alespoň v paměti
a srdcích svých diváků a posluchačů – uslyšíte v doprovodu živé kapely a v nových hudebních aranžích.

Režie: Milan Schejbal
V hlavních rolích: Pavel Batěk,
Anna Fixová

Deburau

Jeptišky

Lenka Smrčková, Pavel Khek
Městské divadlo Mladá Boleslav

Dan Goggin
Východočeské divadlo Pardubice

Životní příběh nejslavnějšího mima
s českými kořeny. Jean Gaspard
Deburau, muž, který rozdával smích
a štěstí, a sám zůstával smutným
králem ticha.
Do ordinace doktora Ricorda
vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný
muž. „Jste nemocen, pane?“ „Ano,
doktore. Myslím, že smrtelně.“
„Co je vám?“
„Jsem smutný, melancholický. Trpím,
a nevím proč. Trápím se. Srdce mě
bolí. Bojím se lidí, i sebe. Nemohu
spát.“
„To není smrtelné. Vím o léku pro
vás. Běžte se podívat do divadla na
Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně:
„Já jsem Deburau, doktore.“

Jeptišky jsou netradičním pohledem
do života řádových sester, zárukou
kvalitní zábavy a velkou hereckou,
pěveckou a komediální příležitostí
pro pět hereček, které svou jiskřivou
energií zcela pohltí!
Úspěšný muzikál přivádí na
scénu pět jeptišek, které k tradičnímu obrazu klášterních řeholnic
mají hodně daleko. Po požití houbové polévky zůstaly v řádu už jen
ony a musí se tak postarat o pohřeb
svých sester. Shodou okolností jim
ale nevyjdou peníze, a tak uspořádají benefiční představení. Řeholnice,
kterým nechybí velký smysl pro
humor, nazkouší nebývale skvělou
show, díky které pobaví nejen diváky, ale i samy sebe.

Režie: Pavel Khek
V titulní roli: Radim Madeja
Dále hrají: Svatava Milková,
Malvína Pachlová, Oldřich Vízner,
Milan Ligač a další

Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Jindra Janoušková,
Dagmar Novotná, Petra Janečková,
Jana Ondrušková, Martina Sikorová

Hosté
Škola základ
života
Jaroslav Žák, Hana Burešová
Městské divadlo v Mostě
Komedie Škola základ života je divákům patrně nejznámější ze snímku
Martina Friče z roku 1938. Scénář
filmu však vznikl z divadelní hry
středoškolského učitele Jaroslava
Žáka, jenž při tvorbě textu vycházel
z vlastní humoristické prózy Študáci
a kantoři. Žák ji sám zdramatizoval
pro pražské divadlo D38, kde byla
poprvé uvedena pod názvem Škola
základ života 31. srpna 1938 v režii
E. F. Buriana. Na půdorysu Žákovy
humorné „studie“ o světě gymnaziálního školství vznikl také film Cesta
do hlubin študákovy duše. Známé
dobové šlágry z 30. let v inscenai
zahraje živá swingová kapela.

Režie: Robert Bellan

Králova řeč

České Vánoce

Milan Uhde, Miloslav Štědroň
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Jiří Janků
Městská divadla pražská

Předlohou oscarového filmu
(s Colinem Firthem v hlavní roli)
o logopedických potížích krále
Jiřího VI. je divadelní hra, kterou
autor teprve po smrti královny
matky (2002) zpracoval do filmového scénáře. Princ Albert, syn
krále Jiřího V., se trápí vážným problémem – koktáním. Země stojí na
prahu 2. světové války a zoufale
potřebuje silného vládce. Pomůže
excentrický terapeut řeči, Australan
Lionel Logue?

České Vánoce nejsou vánoční hrou
v klasickém slova smyslu, ale velmi
svéráznou adaptací starého známého příběhu, která je inspirovaná
lidovým barokním divadlem, ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou společností, která
Vánoce nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození.
Vše se nese v duchu velké nadsázky a příběh přináší nečekané
a paradoxní situace. Jinými slovy,
vedle oblíbených i méně známých
koled a atmosféry plné vánoční nostalgie se můžete těšit i na komické
situace a dialogy, které ukáží, jak to
asi mohlo vypadat, když do nejmenované vsi kdesi v České kotlině
dorazila zpráva o narození Spasitele.

Režie: Petr Mikeska
Hrají: Michal Švarc, David Beneš,
Pavla Janiššová, Vladimíra Vítová
a další

Režie: Petr Svojtka
Hrají: Martin Písařík,
Jaroslav Slánský, Dana Batulková
nebo Eva Nádaždyová,
Hanuš Bor, Jiří Hána,
Zdeněk Velen, Vasil Fridrich,
Veronika Janků, Kateřina Lojdová
nebo Veronika Svojtková a další

Tajný deník
Adriana Molea
ve věku 13 a ¾
Sue Townsendová
Divadlo v Dlouhé
Hudební retro inscenace podle světového bestselleru Sue Townsendové.
Matka Pauline, otec George a syn
Adrian Moleovi. A také jejich babička May s radikálními názory.
Na první pohled normální rodinka.
A také spolužáci, spolužačky, sousedé a známí. Rok a čtvrt dospívání
Adriana Molea, britského puberťáka. Nejtěžší okamžiky v životě, které
zažil každý z nás – dětství mizí v dáli,
hormony se bouří, rodiče se rozvádějí a navíc ty problémy s pletí… Přijďte
se podívat na inscenaci s živým doprovodem herecké kapely Divadla
v Dlouhé.

Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Martin Matejka,
Pavel Tesař, Jaroslava Pokorná,
Eva Hacurová a další

Hosté
Muži ve zbrani
aneb celá
Zeměplocha
jest jevištěm
Terry Pratchett
Divadlo Aqualung
Divadelní fantasy z podivného i podivuhodného města Ankh-Morporku,
které ohrožuje neznámá ozbrojená
postava. Místní občanské nepokoje
může uklidnit jen přímý potomek
bývalých králů, současný člen Noční
hlídky, adoptovaný trpaslík, desátník
Karotka. Ten však o získání takového postu nestojí… Po čem tedy touží?
Vlkodlačice, upír, trpaslíci, trollové,
šlechta – celé panoptikum, které čtenáři znají z literární předlohy – tentokrát živě, v životní velikosti a na
divadelních prknech!

Režie: Petr Vodička
Hrají: Jaroslav Slánský,
Miloš Mazal, Zita Morávková,
Štěpán Benoni nebo Gustav Hašek,
Martin Dusbaba a další
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Cenové kategorie

Cenové kategorie

▨ Premium – základní vstupné 350 Kč		
▨ I. kategorie – základní vstupné 280 Kč (premiéry 350 Kč)

▨ Premium – základní vstupné 350 Kč		
▨ I. kategorie – základní vstupné 280 Kč (premiéry 350 Kč)
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Premiérové předplatné

Večerní předplatné

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

Sobota (P)

Pondělí (A)

Začátek představení: 19 hodin

Začátek představení: 19 hodin

Předplatné zahrnuje:
6 premiér ve velkém sále
Babička, Apartmá v hotelu Plaza, Hra, která se zvrtla, Učitel tance,
Jak umřít na rokenrol, Dům Usherů II

Předplatné zahrnuje:
6 inscenací ve velkém sále
Central Park West, Petrolejové lampy, Babička, Apartmá v hotelu Plaza,
Učitel tance, Hra, která se zvrtla

1 premiéra v malém sále
Rána pod pás

1 inscenaci v malém sále
Oskar a růžová paní

1 hostující představení ve velkém sále
Úča musí pryč! – Divadlo Verze

1 hostující představení ve velkém sále
Balada pro banditu – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Cena:
I. kategorie 2136 Kč
(běžná cena bez předplatného 2670 Kč)

Cena:
Premium 1350 Kč
(běžná cena bez předplatného 2700 Kč)

I. kategorie 1105 Kč
(běžná cena bez předplatného 2210 Kč)
Senioři 884 Kč

{

„Makat umí a může každej
blbec, ale kontrolovat práci
druhejch, můžou jen
skuteční machři!“
(Rána pod pás)

Tomáš V. Hron

{

„Vaňku! Člověče…“
(Protest)

Miroslav Večerka

Večerní předplatné

Večerní předplatné

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

Úterý (B)

Středa (C)

Začátek představení: 19 hodin

Začátek představení: 19 hodin

Předplatné zahrnuje:
6 inscenací ve velkém sále
Brouk v hlavě, Petrolejové lampy, Babička, Apartmá v hotelu Plaza,
Učitel tance, Hra, která se zvrtla

Předplatné zahrnuje:
6 inscenací ve velkém sále
Neúp!ní, Petrolejové lampy, Babička, Apartmá v hotelu Plaza,
Hra, která se zvrtla, Jak umřít na rokenrol

1 inscenaci v malém sále
Oskar a růžová paní

1 inscenaci v malém sále
Rána pod pás

1 hostující představení ve velkém sále
Deburau – Městské divadlo Mladá Boleslav

1 hostující představení ve velkém sále
Jeptišky – Východočeské divadlo Pardubice

Cena:
Premium 1335 Kč
(běžná cena bez předplatného 2670 Kč)

Cena:
Premium 1335 Kč
(běžná cena bez předplatného 2670 Kč)

I. kategorie 1090 Kč
(běžná cena bez předplatného 2180 Kč)
Senioři 872 Kč

{

„Svatba nebude, dokud si
my dva nepopovídáme.“
(Apartmá v hotelu Plaza)

Jana Zenáhlíková

I. kategorie 1090 Kč
(běžná cena bez předplatného 2180 Kč)
Senioři 872 Kč

{

„Jestli to přežiju, tak to tady
roztočíme!“
(Učitel tance)

Matěj Vejdělek

Večerní předplatné

Večerní předplatné

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

7 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru

Čtvrtek (D)

Pátek (E)

Začátek představení: 19 hodin

Začátek představení: 19 hodin

Předplatné zahrnuje:
6 inscenací ve velkém sále
EXPOP 67, Petrolejové lampy, Babička, Apartmá v hotelu Plaza, Učitel tance,
Hra, která se zvrtla

Předplatné zahrnuje:
6 inscenací ve velkém sále
Brouk v hlavě, Petrolejové lampy, Apartmá v hotelu Plaza, Učitel tance,
Hra, která se zvrtla, Jak umřít na rokenrol

1 inscenace v malém sále
Rána pod pás

1 inscenace v malém sále
Oskar a růžová paní

1 hostující představení ve velkém sále
Škola základ života – Městské divadlo v Mostě

1 hostující představení ve velkém sále
Králova řeč – Zápodočeské divadlo v Chebu

Cena:
Premium 1335 Kč
(běžná cena bez předplatného 2670 Kč)

Cena:
Premium 1335 Kč
(běžná cena bez předplatného 2670 Kč)

I. kategorie 1090 Kč
(běžná cena bez předplatného 2180 Kč)
Senioři 872 Kč

{

„V téhle chorobě by nikdo
neměl tancovat sám.“
(Učitel tance)

Barbora Janatková

I. kategorie 1090 Kč
(běžná cena bez předplatného 2180 Kč)
Senioři 872 Kč

{

„Ach, inspektore! Můj
snoubenec a bratr zabiti
v ten samý večer!“
(Hra, která se zvrtla)

Vladimíra Benoni

Víkendové předplatné
3 představení MDK a 2 představení hostujícího
souboru

Víkend (V)
Začátek představení: neděle od 15 hodin
Předplatné zahrnuje:
3 inscenace ve velkém sále
Past, Babička, Hra, která se zvrtla
2 hostující představení ve velkém sále
České Vánoce – Městské divadla pražská, Tajný deník Adriana Molea ve věku
13 a ¾ – Divadlo v Dlouhé

Klub mladého diváka
(KMD)
5 představení MDK a 1 představení hostujícího
souboru
Klub mladého diváka je určen žákům 2. stupně ZŠ a studentům SŠ. Cílem
Klubu mladého diváka je kultivovat děti a mládež a vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání. V rámci tohoto předplatného se uskuteční setkání
s dramaturgy divadla, herci a tvůrci.
Minimální počet přihlášených žáků a studentů je 6 osob. Klub mladého
diváka je založen na principu dobrovolnosti, představení se neodehrávají
v době školní výuky.
Hrací den: pondělí–čtvrtek
Začátek představení: 18 hodin

Cena:
Premium 915 Kč
(běžná cena bez předplatného 1830 Kč)

I. kategorie 755 Kč
(běžná cena bez předplatného 1510 Kč)

Předplatné zahrnuje:
4 inscenace ve velkém sále
Romance pro křídlovku, Brouk v hlavě, Babička, Dům Usherů II
1 inscenace v malém sále
Oskar a růžová paní
1 hostující představení ve velkém sále
Muži ve zbrani – Divadlo Aqualung

{

„Miki Volek jede do nebe!“
(Jak umřít na rokenrol)

Anežka Rusevová

Cena:
I. kategorie 632 Kč
(běžná cena bez předplatného 1580 Kč)

Klub přátel krásného
umění (KPKÚ)
Předplatitelská skupina pro všechny milovníky výjimečného scénického
umění zahrnuje 4 exkluzivní zážitky, 4 jedinečné večery. Výběr toho nejlepšího přináší pestrou žánrovou nabídku (činohra, koncert vážné hudby,
opereta a balet) a pozoruhodné kulturní projekty.
Kromě operetního a baletního představení, která pro vás vybíráme,
se můžete těšit na:
Novecento (1900) – Městské divadlo Mladá Boleslav
Prožijte strhující příběh o zázračném klavíristovi, která celý život prožil na
zaoceánské lodi. Jediný herec (držitel Thálie za rok 2015 Radim Madeja),
jeden vynikající klavírista (Jakub Šafr – kapelník Melody Makers Ondřeje
Havelky) a jeden výjimečný životní osud – to jsou ingredience, které zaručují nezapomenutelný zážitek.
Má vlast – slavný cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany v podání
Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Jiřího Petrdlíka.
Smetanovo vrcholné dílo (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů,
Tábor, Blaník) patří ke skvostům naší vážné hudby. Přijďte si ho vychutnat
do našeho hlediště.

Večerní předplatné (L)
6 představení MDK
Předplatné se skládá z inscenací, které jsou déle na repertoáru.
Hrací den: pondělí–čtvrtek
Začátek představení: 19 hodin
Předplatné zahrnuje:
5 inscenací ve velkém sále
Perfect Days, Romance pro křídlovku, Mnoho povyku pro nic, Central Park West,
Past
1 inscenace v malém sále
Žena v černém
Cena:
Premium 965 Kč
(běžná cena bez předplatného 1930 Kč)

I. kategorie 790 Kč
(běžná cena bez předplatného 1580 Kč)

Přesné termíny představení budou oznámeny na začátku sezony 2018 / 19.
Hrací den: pondělí–čtvrtek
Začátek představení: 19 hodin
Cena:
Premium 1352 Kč
(běžná cena bez předplatného 1690 Kč)

I. kategorie 1120 Kč
(běžná cena bez předplatného 1400 Kč)

{

„Jméno Usher vám nic
neříká?“
(Dům Usherů II)

Jiří Š. Hájek

Prodej předplatného
•
•
•
•

Osobně – objednávkový formulář, který je součástí tohoto katalogu
můžete přinést či vyplnit přímo na pokladně divadla
Poštou – objednávkový formulář z tohoto katalogu nebo uvedený
na webu můžete vyplněný zaslat na adresu: Divadla Kladno s.r.o.,
Předplatné, Divadelní 1702, 272 01 Kladno.
Online – předplatné je možné objednat prostřednictvím našeho online formuláře na webových stránkách www.divadlokladno.cz v sekci
vstupenky.
E-mailem – objednávku ke stažení najdete na webových stránkách
www.divadlokladno.cz v sekci vstupenky. Můžete jí vyplnit a poslat
na e-mail: predplatne@divadlokladno.cz.

U stálých předplatitelů stačí, když svou účast v abonentním cyklu
2018 / 19 obnovíte e-mailem: predplatne@divadlokladno.cz nebo
telefonicky na čísle 724 502 106 u Michaely Faltýnkové do 21. května 2018.
Platbu můžete provést v hotovosti nebo na fakturu, kterou vám
na vyžádání vystavíme. Celková častka na předplatné musí být
uhrazena jednorázově.
Otevírací doba:
Pokladna Městského divadla Kladno
od pondělí do pátku 10:00–18:00 a hodinu před začátkem představení
Rádi vám také poskytneme informace na e-mailu:
predplatne@divadlokladno.cz a na telefonním čísle: 724 502 106.
Doprava:
Také pro nadcházející sezónu 2018 / 19 počítáme se zajištěním dopravy
našich předplatitelů z okolních obcí.

Žena v černém

Závazná objednávka
Kontaktní a fakturační údaje
Jméno: .....................................................................................................................
Příjmení: .................................................................................................................
Ulice a č. p.: ............................................................................................................
Město: .....................................................................................................................
PSČ: .........................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................
Faktura: Ano / Ne
Fakturační údaje: ..................................................................................................
Fakturační adresa: ................................................................................................
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se shromažďováním,
uchováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých společnosti Divadla Kladno s.r.o.,
Divadelní 1702, 272 01 Kladno v přihlášce pro předplatné. Divadla Kladno s.r.o. prohlašuje, že bude
shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro interní, marketingové a propagační účely.
Těmito účely se rozumí především zasílání informací a aktualit Divadla Kladno s.r.o.. Zaměstnanci
Divadla Kladno s.r.o. jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tento souhlas mohu
kdykoli odvolat v případě, že si nepřeji informace nadále zasílat.
Vedení divadla si vyhrazuje právo změn programu, ke kterým může dojít například z důvodu onemocnění
v souboru či jiných provozních problémů, a zároveň si vyhrazuje právo přesunout představení z vašeho
hracího dne na jiný, pokud je to nutné z provozních důvodů.
Změna v programu vyhrazena.

Past

Závazná objednávka
Předplatitel: Stávající / Nový
Předplatné: Premiérové / Večerní / Víkendové / Klub mladého diváka /
Klub přátel krásného umění / Večerní (L)
Počet míst: ..........................
Výběr dne představení u večerního předplatného:
Po / Út / St / Čt / Pá
Preferovaná řada: .............................................................................................
Preferované sedadlo: .......................................................................................
Pokud Vám nebudeme moci vyjít vstříc kvůli předchozím objednávkám,
budeme Vás kontaktovat.
Měsíční program chci dostávat:
poštou / e-mailem
O případné zajištění autobusové dopravy z okolních obcí nad rámec
předplatného:
mám zájem / nemám zájem
Úhrada:
hotově nebo kartou na pokladně / bankovním převodem / fakturou

Datum objednávky: ..........................................................................................

Podpis: ...................................................................................................................

Přejeme vám mnoho
příjemných
divadelních zážitků
v nadcházející
sezoně 2018 / 19!

www.divadlokladno.cz
www.facebook.com/divadlokladno

