 NEŽ NÁM ZAČNOU PRÁZDNINY 
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA NABÍZÍ V ZÁVĚRU SEZÓNY
Václav Havel ŽEBRÁCKÁ

OPERA

Stále aktuální gangsterská groteska napsaná jako parodie
společenských a politických poměrů a je stále aktuální - pravidla
hry se ani napříč staletími nijak nezměnila. Kdo koho vlastně hlídá?
Komu kdo donáší? Komu se dá věřit ve společnosti, kde se nedá
věřit nikomu a ničemu? Vztahy mezi podsvětím a policií jsou
komplikovanější než by se na první pohled zdálo.

Cena vstupenek: 170,- 190,- 200,HRAJEME: sobota 15. 6. 2019 19.00 * úterý 18. 6. 2019 19.00

Martin Kolář ZAHRÁDKY
Současná komedie talentovaného jihlavského autora Martina
Koláře napsaná přímo pro naše divadlo. Námětem a osobitě
uchopeným tématem této hry jsou sousedské vztahy „pravých“,
„levých“ a „prostředních“ obyvatel sousedících řadových domů. Tři
manželské dvojice, tři generace ve svých domech a na svých
zahradách rozdělených ploty. Budou se ploty bourat? Nebo
přelézat? A kdo ukradl trpaslíka?

Cena vstupenek: 170,- 190,- 200,HRAJEME: pátek 31. 5. 2019 19.00 * sobota 1. 6. 2019 19.00 * středa 5. 6. 2019 19.00
pátek 14. 6. 2019 19.00 * čtvrtek 20. 6. 2019 19.00 * pátek 21. 6. 2019 19.00

Bengt Ahlfors

POPEL A PÁLENKA

Důsledně nemoderní, multižánrová, ale především „herecká“
komedie o tom, co všechno nastane v jedné rodině, když si
svérázná vdova po plukovníkovi odnese přímo z pohřbu urnu
s manželovým popelem domů, otevře si láhev domácí pálenky
a následně se objeví její potomci, kteří chtějí svou „bláznivou“
matku zbavit svéprávnosti, aby se snáze dostali k dědictví….

cena vstupenek: 160,HRAJEME: pondělí 24. 6. 2019 v 19.30 DERNIÉRA!!!

Josef Bárta DOBRÁ

RADA DRAHÁ

Dobrá rada drahá patří k nejúspěšnějším dílům autora, který
působil ve Vídni. Premiéru měla tato komická opera ve Vídni
8. srpna 1778 a dočkala se mnoha repríz.
Námět, komické situace a řada dialogů (v singspielu je součástí
představení mluvené slovo a výstupy, kterým diváci dobře
rozumějí) jsou aktuální i v dnešní době.

Skvělá hudba, komické zápletky, taková Prodaná nevěsta 18.
století! Přijďte se podívat! (Jiří Štilec, FB Hudba tisíců Mahler
Jihlava)
Cena vstupenek: 230,- 250,- 260,HRAJEME: úterý 25. 6. 2019 19.00 1. PREMIÉRA!
středa 26. 6. 2019 19.00 2. PREMIÉRA!

Jazzové večery v Divadelním klubu HDJ

Blíží se závěr divadelní sezóny a s ním také poslední jazzový večer před prázdninami.
Sezónu zakončíme komorním koncertem písní Zuzany Navarové v podání herečky
Horáckého divadla Terezky Slámové a brněnského kytaristy Pavla Klementa.
Připomeneme si osobitou zpěvačku, skladatelku a textařku, která do textů poeticky
vplétala životní příběhy a nechávala se inspirovat hudbou z celého světa.
V pondělí 3. června v Divadelním klubu HDJ v 19.30

TEREZA SLÁMOVÁ & PAVEL KLEMENT

Těšíme se na Vás v divadle!

KONTAKT: Petr Bača, tel.: 567 161 092, e-mail: baca@hdj.cz

