NOVINKA
pro dospělé diváky!

S+H – „Ve dvou
se to lépe...“
Autorské
představení Martina Kláska
v duchu klasického
dialogu S+H

HRAJEME
PRO DOSPĚLÉ
nejen ve středu,
ale i v pátek
od 19.00!

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

www.spejbl-hurvinek.cz  www.facebook.com/DivadloSH

Program pro dospělé
10 - 12 2018

Martin Klásek / S+H – „Ve dvou se to lépe ...“
st 3. 10. | st 17. 10. | st 7. 11. | st 5. 12. 2018 od 19.00
Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek / Spejbl a město hříchu
pá 19. 10. | pá 16. 11. 2018 od 19.00
Augustin Kneifel • Helena Štáchová / Dějiny kontra Spejbl
st 31. 10. 2018 od 19.00

Nové představení pro dospělé z pera Martina Kláska:

S+H – „Ve dvou se to lépe...“

Premiéra - 2. 10. 2018 v 19.00
st 3. 10. | st 17. 10. | st 7. 11. | st 5. 12. 2018 od 19.00
V duchu slavné československé tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š, Š+G,
L+S i S+H s nadhledem jim vlastním, glosují zásadní otázky mimo jiné – Kdo mě
vede? Kam mě vede? Co ho k tomu vede? Kdo je, šmankote, navedl!!!
Během zcela originálních, myšlenkových ekvilibristik Spejbla a Hurvínka, divák
zjistí, že ani život této dvojice nejde jako po drátkách, resp. po nitkách.
Martin Klásek pokračuje v autorském dialogu S+H v duchu Miloše Kirchnera,
Heleny Štáchové a rozvíjí tak dál tuto tradici.
Noir představení
Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek

Spejbl a město hříchu

pá 19. 10. | pá 16. 11. 2018 od 19.00
Tvůrčí tým Miki Kirschner - Robin Král - Jan Lstibůrek vás zvou na netradiční muzikál pro dospělé. Spejbl a Hurvínek poprvé v duchu noir!
Temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé zpěvy a tance, při kterých by
se i v loutkách krve dořezal. Po městě obchází vrah a Spejbl by měl být jedním
z těch, kdo ho ještě dnes chytnou, jenže, kam se to vlastně poděl Hurvínek?
Osvědčený tvůrčí tým Miki Kirschner – Robin Král se po úspěšných představeních pro dětské diváky – Hurvínek mezi osly a muzikálu Jak s Máničkou šili všichni čerti vydali tentokrát do světa dospělých.
Jaký hřích tíží Josefa Spejbla a jaké záhady a tajemství ukrývá Hurvínek?
Autoři nabízejí odpověď utkanou z přediva groteskně cynických černobílých detektivek čtyřicátých let dvacátého století.
Augustin Kneifel • Helena Štáchová

Dějiny kontra Spejbl
(Zlatý fond D S+H)
st 31. 10. 2018 od 19.00

Prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru a typickému vidění světa,
se seznámíme se skvělými objevy, které vznikly se záměrem ulehčit lidem život,
nakonec však byly proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědit skeptického
syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na lepší
stránku lidstva – má však mocného “protivníka” - dějiny.
Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením pro dospělé diváky,
které za dobu existence D S+H vznikly.

Připravili jsme pro vás:
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Abonentku S+H
Dárkové vstupenky
Možnost pronájmu divadla /oslavy, přednášky, školení/
Mimořádná představení dle dohody /i cizojazyčně/

Informace o vstupenkách

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.: 607 057 459
Upozorňujeme, že rezervace vstupenek je zrušena
30 minut před začátkem představení.

Uvítáme Vaše připomínky či dotazy k repertoáru
a provozu divadla: dsh@volny.cz

Zřizovatelem D S+H je hl.m.Praha

prosíme zasílat na e-mail: pokladna@spejbl-hurvinek.cz
Tel. pokladna: 224 316 784, 607 911 458
E-mail: pokladna@spejbl-hurvinek.cz

