Sezóna 2019 / 2020
Past na Hurvínka
nové představení pro děti na motivy legendární hry / říjen 2019

www.spejbl-hurvinek.cz

Rodinný program
09 - 12 2019

(najdete zde i internetový prodej)

Zážitkové workshopy
pro školy i pro veřejnost:

www.facebook.com/DivadloSH
www.twitter.com/HurvinekSpejbl
www.instagram.com/DivadloSH

zážitkové workshopy jsou vedené především v duchu dramatické
výchovy a to odborně vzdělanými lektory.
Workshopy navazují na vybraná představení a trvají zhruba hodinu.

Informace o vstupenkách

24. 10 |5. 11. |6. 11. |26. 11. / pro školy
27. 10. |3. 11. |24. 11. / pro veřejnost

prosíme zasílat na e-mail: pokladna@spejbl-hurvinek.cz
Tel. pokladna: 224 316 784, 607 911 458
E-mail: pokladna@spejbl-hurvinek.cz
Otevírací časy pokladny:
• po  13.00 - 18.00
• út - pá  9.00 - 14.00 a 15.00 - 18.00
• ve středu a v pátek otevřeno do 19.00 / pokud večer hrajeme
• so - ne  9.30 - 11.30 a 12.00 - 17.00 / pokud hrajeme
Vstupenky je možno rezervovat také v út - pá  9.00 -13.00
na tel.: 224 316 186
Upozorňujeme, že rezervace vstupenek je zrušena
30 minut před začátkem představení.

Novinky!

Žeryčku,
hop!
představení pro děti
od 1 - 3 let
(červen 2020)
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Časy víkendových představení

Projekty
a představení
v rámci
100. narozenin
mého taťuldy!

V průběhu celé sezóny pro vás ve vybraných termínech
hrajeme již od 10.30!

Připravili jsme pro vás
•
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Dny
otevřených
dveří
bohaté doprovodné
programy

Výstava
Spejbl 100
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• Hrajeme pro seniory:
31. 10. od 15.00 Spejbl versus Drákula
16. 11. od 15.00 - Dějiny kontra Spejbl
(listopadové představení ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka)
• Klub Hurvajz
• Abonentku S+H
• Dárkové vstupenky
• Možnost pronájmu divadla /oslavy, přednášky, školení/
• Mimořádná představení dle dohody /i cizojazyčně/
• Představení KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ
• Informace o 8. ročníku kurzu loutkového divadla
pro děti na www.facebook.com/KurzySH
• Prosincová představení od 17.00

Hrajeme
i pro dospělé!
Martin Klásek

S+H – Ve dvou se to lépe...
• pá 27. 9. • st 2. 10. • pá 4. 12. od 19.00
Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek

Spejbl a město hříchu
• st 23. 10. od 19.00
Augustin Kneifel • Helena Štáchová

Dějiny kontra Spejbl

• pá 15. 11. od 19.00 • so 16. 11. od 15.00 - pro seniory

Novinky

pro
učitele!

• Zážitkové workshopy pro školy v duchu dramatické

výchovy s lektorkou
• Pracovní a metodické listy
• Semináře pro učitele
Vice informací: divadloSH@volny.cz, tel.: 777 238 276

POZOR!
Zážitkové workshopy také o víkendu!
Uvítáme Vaše připomínky či dotazy
k repertoáru a provozu divadla: dsh@volny.cz
Zřizovatelem D S+H je hl.m.Praha

(listopadové představení ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka)

• so 16. 11. od 19.00 - NOC DIVADEL
Helena Philippová • Helena Štáchová • Ivan Štědrý

Spejbl versus Drákula

• st 30. 10. od 19.00 • čt 31. 10. od 15.00
www.spejbl-hurvinek.cz www.facebook.com/DivadloSH
www.twitter.com/HurvinekSpejbl www.instagram.com/DivadloSH

