úterý 6. prosince od 19 hodin

městské divadlo
pátek 2. prosince od 19 hodin

činohra

Švestka
Jára Cimrman / Ladislav Smoljak / Zdeněk Svěrák
Divadlo Járy Cimrmana
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Zdeněk Svěrák nebo Miroslav Táborský, Petr Reidinger, Jan
Hraběta nebo Robert Bárta, Petr Brukner nebo Miloň Čepelka
a další
Obdobně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana,
je i „jevištní sklerotikon“ Švestka složen ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana v části první, druhá část pak patří samotnému jevištnímu zpracování činohry
Švestka.
Vstupné 570, 550, 480, 450 Kč
Předprodej od 31. 10. 2022

pirate swing band gala
a 4tet
Dvacetičlenný big band, jediná kapela v Evropě specializující se na
vlastní swingové aranže rocku a popu, nabídne něco zcela ojedinělého.
Band je známý svou nevypočitatelností a humorem, nečekané partnerství připravil i letos, kdy se spojí s fenoménem – vokálním seskupením
4TET Jiřího Korna.
Zapomeňte na všechno, co jste slyšeli o swingu a připravte se na večer,
kde je vše jinak, a který vás osvěží a pobaví.
Jako host vystoupí DPS Vrabčáci z Jablonce nad Nisou.
Vstupné 590 Kč
Předprodej od 1. 9. 2022

středa 7. prosince od 19 hodin
sobota 3. prosince od 16 hodin

folklór

vánoce s nisankou
Pásmo lidových zvyků, tanců a písní z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou, Libereckého kraje a Nadace Preciosa.
Účinkují folklórní soubory Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad
Nisou. Hostem večera bude folklórní soubor Lipka Pardubice.
Pořadatelem této
akce není Městské
divadlo.
Vstupné 70 Kč děti
120 Kč dospělí
Předprodej
od 14. 11. 2022

pondělí 5. prosince od 19 hodin

koncert

Fešáci
vánoční saloon s hosty
Legenda české country, skupina Fešáci, slaví 55. výročí od svého založení. V první části večera diváci uslyší největší hity, Ivan Halada zazpívá
věrně písně Jindřicha Šťáhlavského. V druhé části zahrají známé vánoční písně v country úpravách. Fešáci se během koncertu rozloučí se
svým dlouholetým kolegou, zpěvákem a basistou Robertem Mouchou,
který z kapely odchází do zaslouženého muzikantského důchodu.
Koncert bude moderovat hlavní dramaturg pražského Country Radia
Pavel „Bezi“ Bezouška.
Vstupné 380, 360 Kč
Předprodej od 4. 10. 2022

Koncert

činohra

let do nebe
aneb fata morgana
Arnošt Goldflam
Studio Ypsilon Praha
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Pavel Nový, Oldřich Navrátil, Petr Vršek, Jiřina Vacková, Paulína Labudová, Barbora Skočdopolová, Jan Bradáč, Veronika Soumarová, Kryštof Mende, Dominik Renč
Arnošt Goldflam připravil scénář ze svých oblíbených autorů Karla
Poláčka, Ivana Wernische, Daniila Charmse a též z jedné své aktovky. Jsou to věci vesměs žertovné, hravé, trochu bizarní, s lehkým
podtónem smutku. Také malá podivná operka, několik hravých písní, hudební podkresy. Živá hudba i zpěv, herecké exhibice. Trošku
absurdní, nepříliš uctivé, crazy. Něco úplně jiného, než s čím se teď
diváci setkávají v divadlech. Jak pravil sám autor, v nekorektní době
nekorektní kus.
Vstupné 510, 490, 450, 410 Kč
Předprodej od 26. 10. 2022
Skupina DA

čtvrtek 8. prosince od 19 hodin

činohra

úterý 13. prosince od 19 hodin

činohra

tři mušketýři

pravý západ

Ken Ludwig, Alexandr Dumas st.
Městské divadlo Kladno

Sam Shepard
Divadlo Verze Praha

Režie: Šimon Dominik
Hrají: Tomáš V. Hron, Michael Vykus, Kryštof Dvořáček, Ondřej Novák j. h., Miroslav Večerka, Jiří Š. Hájek a další
Odvaha, přátelství, hrdost a čest. Tři mušketýři a jeden drzý Gaskoněc opět přispěchají na pomoc královně a pěkně zavaří kardinálovi
Richelieu. Krásná a krutá Milady zamotá hlavu nejednomu hrdinovi,
svůj prostor dostane i prohnilý hrabě Rochefort či křehká Constance. Autor hry Ken Ludwig však původní román Alexandra Dumase
st. mírně upravil, a tak se diváci dočkají nejen známého příběhu
s královniným náhrdelníkem, ale i několika překvapení. Velká výpravná inscenace, ve které se střídají slovní souboje s těmi na kordy,
je českou premiérou nové dramatizace klasického románu.
Vstupné 390 Kč
Skupina DS
Předprodej od 26. 10. 2022

Režie: David Prachař
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil,
Jan Potměšil, Vlasta Peterková
Dva bratři protichůdných životních názorů se setkávají po pěti
letech v domě své matky. Otevírají se staré křivdy a potřeba
dokazovat, kdo je lepší. Může
tulák přebrat scénáristovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ?
Hra byla poprvé uvedena v San Francisku v roce 1980, u nás v listopadu 1990 v Činoherním klubu v režii J. Nebeského.
Vstupné 490, 450, 400, 350 Kč
Předprodej od 26. 10. 2022
Skupina DB

pátek 9. prosince od 19 hodin

středa 14. prosince od 19 hodin

koncert

XXVIII. adventní koncert
k 30. výročí dps vrabčáci
Vánoční a zároveň výroční vystoupení DPS Vrabčáci, Vrabčata
a Písklata při ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou. Hostem večera bude
DPS Skřivánek z MŠ Mšeňáček z Jablonce nad Nisou, operní pěvec
Dušan Růžička a Bohemia Voice.
Klavírní doprovod: Romana Halamová a Dagmar Vajdíková.
Moderuje: Lucie Peterková
Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou, Nadace Preciosa, společností Ligum a A. Raymond, a ve
spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou.
Vstupné 150, 100 Kč
Předprodej od 28. 11. 2022

petr bende band
& cimbálová muzika gromba
Vánoční koncert v rámci vánočního turné
Adventní období se u Petra Bendeho již 25 let váže na sérii koncertů
s tou pravou sváteční atmosférou. I letos se mohou zpěvákovi
příznivci těšit na tradiční vánoční tour, avšak s novým programem.
Jako speciálního hosta si zpěvák vybral herečku a zpěvačku Báru
Štěpánovou, která se objevila v aktuálním videoklipu k písní Tisíce
cest. Obohatí akustický program několika písněmi, duetem s Petrem
Bende a také divadelním čtením, povídkami, které pobaví, dojmou,
rozesmějí a naladí na předvánoční atmosféru. Dalším hostem bude
DPS Vrabčáci Jablonec nad Nisou a DPS Slunečnice Liberec.
Vstupné 450, 400 Kč		
Předprodej od 26. 10. 2022

čtvrtek 15. prosince od 19 hodin
neděle 11. prosince od 15 hodin

muzikál

betlém hledá superstar

koncert

činohra

herečka sobotní noci

Petr Veselý, Petr Ožana
Divadlo Na Fidlovačce Praha

David Drábek
Městská divadla
pražská

Režie: Petr Veselý
Hrají: Ondřej Novák, Vanda Chaloupková, Tereza Martinková, Přemysl Pálek, Martin Überal, Ludmila Molínová/
Vendula Příhodová a další
Nový muzikál pro celou rodinu.
Marie a Josef jsou na cestě do Betléma, doprovází je osel. Tento
obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec?
Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude
Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?
Tvůrci s humorem, nadhledem a velkou dávkou nadsázky zpracovali
všem dobře známý příběh o cestě do Betléma.
Vstupné 120 Kč
Skupina RD
Předprodej od 26. 10. 2022

Režie: David Drábek
Hrají: Pavla Tomicová,
Dana Batulková, Petr
Konáš, Radim Kalvoda,
Markéta Musilová
Hrdinkou je žena s velkým dětským srdcem v dospělém těle, naivní a odvážná jako její milovaný vzor Pipi Dlouhá punčocha. Pro mnohé podivínská paní se rozhodla rozdávat dobro stůj co stůj, i když svět kolem zná jiná pravidla.
Po mnoha letech se setkává s dávnými kamarády z dětství, otevírají se
stará tajemství, přání i smutky, ale hlavně přichází čas Vánoc a spolu
s ním chvíle jednoho velkého zázraku.
Vstupné 480, 450 Kč Skupina ND
Předprodej od 26. 10. 2022

pátek 16. prosince od 19 hodin

činohra

Pino Ammendola
JT Promotion Plzeň
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Filip Blažek, Denisa Nesvačilová nebo Michaela Dittrichová, Zdeněk Maryška
Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních
mužů plná groteskních scén, které vyústí ve velmi překvapivý a nečekaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvělou budoucnost? Stačí
tak málo, stát se na
Vánoce gayem.
Vstupné 490, 450 Kč
Předprodej od
26. 10. 2022

III. místa (III. cen. kategorie), II. balkon 2.–4. řada,
postranní balkon sedadla 1–6

II. místa (II. cen. kategorie), přízemí 9.–10. řada,
II. balkon 1. řada, lóže – zadní místa

IV. místa (IV. cen. kategorie), II. balkon 5.–6.
řada, postranní balkon sedadla 7–22

Prodej vstupenek v pokladně divadla. Vstupenky je možné zakoupit také
převodem z účtu přes web divadla, a to následující den po zahájení
předprodeje. Vstupenky je možné zakoupit také prostřednictvím
informačního a rezervačního systému www.evstupenka.cz
Otevírací doba pokladny divadla:
ve dnech představení: pondělí–pátek 10–13 a 14–19 hodin
v ostatních dnech: pondělí–pátek 10–13 a 14–16 hodin
o víkendech: vždy hodinu před začátkem představení
Zahájení předprodeje vstupenek vždy od 10 hodin.
tel.: 483 320 595 | e-mail: pokladna@divadlojablonec.cz
Adresa: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Liberecká 5/1900,
466 01 Jablonec nad Nisou | ředitel: Mgr. Pavel Žur
sekretariát: Naďa Mrklasová, tel.: 483 310 079
e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz | http://www.divadlojablonec.cz
Změna programu vyhrazena.
Po zahájení představení již nebudou diváci vpuštěni do hlediště!
Sazba a tisk: Geoprint s.r.o., Liberec
Ilustrace titulní strany: akademický sochař Jiří Dostál

tanec

Vánoce s magdalénou
– vánoční pastorely

na vánoce budu gay

I. místa (I. cen. kategorie), přízemí 1.–8. řada,
I. balkon, lóže – přední místa

sobota 17. prosince od 17 hodin

Vánoční lidová poezie jako zdroj inspirace pro současné taneční
umění a hlavní téma uměleckých projektů s dětmi a mládeží zaměřených na křesťanské tradice a lidové písně. V tomto případě skladby
„Vánoční pastorely“. Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli
vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Součástí představení je taneční
zpracování skladby Bohuslava Martinů Hora tří světel.
Pořádá Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou. Akce je realizovaná za finanční podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou.
Pořadatelem této akce není Městské divadlo.
Vstupné 150 Kč
Předprodej od 1. 12. 2022

čtvrtek 22. prosince od 19 hodin

Městské divadlo
Jablonec nad Nisou

koncert

dasha a jan smigmator
vánoční koncert

Předplatné na jaro 2023
Výměna a prodej abonentek
Výměna abonentek stávajícím předplatitelům se uskuteční od 5. prosince 2022.
Prodej novým abonentům bude zahájen 12. prosince 2022.
Zakoupené předplatitelské legitimace nemohou být vráceny zpět.
Změna programu vyhrazena.
Zvýhodnění pro majitele průkazek ZTP/ZTP-P
Pro majitele průkazek ZTP/ZTP-P platí sleva 10 % z abonentky.
Sleva se nevztahuje na skupinu DA a na první místa abonentních skupin.
Vozíčkáři mají slevu 20 % z ceny pro první místa.
Sleva neplatí pro doprovod.
Výhody předplatného
Zakoupením předplatného získáváte zajímavou slevu z ceny vstupenek.
Předplatitelská legitimace je přenosná.
Předplatné zaručuje svému držiteli stálé místo v hledišti.
Předplatné Vás zbavuje starostí s obstaráváním vstupenek
a šetří Váš čas a peníze.
Přednostní prodej vstupenek pro majitele abonentních skupin H a ND.
Prémiová představení pro majitele skupin H, ND a RD.
Majitelé abonmá jsou v průběhu roku zváni na mimořádné divadelní události.

Po úspěšné sérii koncertů Swingové Vánoce se Dasha a Jan Smigmator opět sejdou na jednom jevišti.
Letos svým vánočním programem
naváží na již dvanáctiletou spolupráci v pořadu Klub Evergreen,
který slýcháme na vlnách Českého
rozhlasu Dvojka a ke kterému vyšlo
v roce 2020 stejnojmenné album.
V doprovodu šestičlenné kapely
čítající i Hammondovy varhany zazpívají oblíbení zpěváci evergreeny,
swing, jazz, pop, muzikál, ale dojde
i na řadu hudebních překvapení
a vánoční klasiku.
Vstupné 450, 400 Kč
Předprodej od 26. 10. 2022

výstava

ceny předplatného – jaro 2023
I. místa

II. místa

III. místa

IV. místa

DA

2 300

2 100

1 900

1 300

DB

2 300

2 100

1 900

1 300

ND

2 100

1 900

1 500

1 100

H

1 200

1 100

RD

500

450

výstava obrazů

jaroslav zděnek
„mon épopéé abstraite“
(Můj abstraktní epos) – akryl na plátně
Výstava potrvá do 2. 1. 2023. Ve foyer divadla je zpřístupněna vždy
v době divadelních představení.

Program

prosinec 2022

