program pro dospělé
1- 6 2017

NOVINKA!!!

Představení pro
dospělé v duchu noir:
Miki Kirschner
Robin Král • Jan Lstibůrek

SPEJBL

A MĚSTO HŘÍCHU

PREMIÉRA
1. 3. 2017
pá 3. 3. | st 8. 3. |
st 19. 4. 2017
od 19.00

PRO DOSPĚLÉ DIVÁKY ROVNĚŽ UVÁDÍME:
Helena Philippová • Helena Štáchová • Ivan Štědrý
SPEJBL VERSUS DRÁKULA / pá 17. 2 | st 17. 5. 2017 od 19.00
Augustin Kneifel • Helena Štáchová
DĚJINY KONTRA SPEJBL / pá 10. 2. | st 26. 4. | st 3. 5. 2017 od 19.00
Helena Štáchová a kolektiv autorů
TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM / st 5. 4. 2017 od 19.00

NOVINKA!!!

Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek

Spejbl a město hříchu

pá 3. 3. | st 8. 3. | st 19. 4. 2017 od 19.00
Tvůrčí tým Miki Kirschner – Robin Král – Jan Lstibůrek připravili netradiční
muzikál pro dospělé, který se ponese v duchu noir!
Temnější atmosféra, detektivni zápletka, děsivé zpěvy a tance při kterých by
se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se komu klapou dřeváky? Tobě klapou!

Augustin Kneifel • Helena Štáchová

Dějiny kontra Spejbl
/Zlatý fond D S+H/

pá 10. 2. | st 26. 4. | st 3. 5. 2017 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 přesvědčit 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 a patří právem do
Zlatého fondu D S+H.

Helena Philippová • Helena Štáchová • Ivan Štědrý

Spejbl versus Drákula
/Zlatý fond D S+H/

pá 17. 2. | st 17. 5. 2017 od 19.00
Pan Spejbl se – stejně jako před čtyřiceti lety, kdy mělo představení premiéru – opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné
atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk,
nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský
alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Jak vše dopadne, když se
k nočnímu životu probere i žoviální hrabě Drákula, uvidíte.

Helena Štáchová a kolektiv autorů

To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
st 5. 4. 2017 od 19.00

Toto reminiscenční představení vzniklo jako dárek pro nestárnoucího uličníka Hurvínka. Diváci si mohou připomenout ty nejslavnější loutkové scénky
a dialogy, které za dobu existence D S+H vznikly. V představení zazní hlasy
všech tří dosavadních interpretů Spejbla a Hurvínka.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.spejbl-hurvinek.cz
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najdete zde i internetový prodej
www.facebook.com/DivadloSH / www.twitter.com/HurvinekSpejbl
Tel. pokladna: 224 316 784, 607 911 458, pokladna@spejbl-hurvinek.cz
OTEVÍRACÍ ČASY POKLADNY
PO / 13.00 - 18.00, ÚT - PÁ / 9.00 - 14.00 a 15.00 - 18.00
ST / 9.00 - 14.00 a 15.00 - 19.00 / pokud večer hrajeme - jinak do 18.00
SO - NE / 9.30 - 11.30 a 12.00 - 17.00 / pokud hrajeme
Vstupenky je možno také rezervovat v ÚT - PÁ / 9.00 - 13.00 na tel.: 607 057 459
Uvítáme Vaše připomínky či dotazy k repertoáru a provozu divadla: dsh@volny.cz
Zřizovatelem D S+H je hl.m.Praha

