městské divadlo
čtvrtek 3. listopadu od 19 hodin

činohra

vyhnání gerty schnirch
Kateřina Tučková
Partida z.s. Praha
Režie: Diana Šoltýsová
Hrají: Ivana Machalová,
Irena Kristeková, Jaroslava Košková, Aneta Kalertová, Karolína Půčková,
Magdalena Jirounková,
Taťána Havlová, Zuzana
Částková, Kateřina Zapletalová, Barbora Kostkanová, Michaela Schönová, Michal Kern / Dušan
Kraus
Gerta Schnirch je vinna! Vinna svým ženstvím, vinna češstvím po
matce, vinna němectvím po otci, vinna, že patřila tam i tam, a proto
nikam, vinna, že se narodila v Brně první poloviny dvacátého století,
vinna svou čestností, vinna vírou v čestnost druhých, vinna, že chtěla žít, vinna, že přežila. Gerta Schnirch, univerzální viník, univerzální oběť soukromého i veřejného zla. Příběh malé ženy v zemi příliš
malé na to, aby se pro ni našlo místo ve velkých dějinách minulého
století.
Vstupné 390 Kč
Skupina DS
Předprodej od 3. 10. 2022

sobota 5. listopadu od 17 hodin

komponovaný
pořad

společně nejen na jevišti
19. ročník komponovaného pořadu, ve kterém se představí handicapovaní i zdraví umělci.
I v letošním roce jablonecké divadlo připravilo večer plný hudby,
zpěvu i tance v podání jednotlivců i skupin. Někteří z nich zde vystupují pravidelně, jiní budou mít svou velkou premiéru. Těšit se můžete
na klavírní vystoupení Aleny Plátkové, představí se také T.I.K. Jilemnice společně s PATZ Jablonec n/N a v neposlední řadě DPS Vrabčata,
taneční skupina OdRaz.
Jako host vystoupí muzikálový zpěvák RADIM SCHWAB.
Uvádí: Lucie Peterková
Celý večer je tlumočen do znakového jazyka skupinou Hands dance
Brno.
Vstupné 100 Kč		
Předprodej od 10. 10. 2022
Pořad se koná za finanční podpory Libereckého kraje.

neděle 6. listopadu od 15 hodin

pohádka

středa 9. listopadu od 19 hodin

činohra

sobota 19. listopadu od 19 hodin

koncert

zvěřinec pana ezopa

můžem i s mužem

petra janů & amsterdam

Divadlo Navětvi Praha

VIP ART Company

Koncert k dvojnásobnému jubileu

Režie: Jakub Baran
Hrají: Matěj Kroupa a Jakub Baran
Lidé dokážou být různí. Hodní i zlí, někdy lstiví, někdy hloupí… Snad
každá dobrá vlastnost na světě je vykoupená deseti horšími! Jak ale
někomu říct pravdu do očí? Může to být ošemetné i zapeklité. A tak
si pan Ezop vymyslel svůj svět, o kterém vypravoval příběhy. Svět, kde
se zvířátka chovají a mluví úplně stejně jako my. Jednou je hlavním
hrdinou lev či opičák, jindy liška, ale třeba i luční kobylka nebo mravenec a páv.
Vstupné 50 Kč
Předprodej od 20. 5. 2022
Přeložené představení z 21. 8. 2022.

Režie: Vít Karas
Hrají: Eva Leinweberová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša
Zázvůrková
Vtipná autorská feérie čtyř žen, čtyř archetypů, která vznikla z potřeby
podívat se pravdě do očí. Co vše se odkryje během jedné narozeninové párty? Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? A po
čem všichni touží? Přece po lásce, po nádherném stavu milovat a být
milován.
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná.
Vstupné 490, 450 Kč
Předprodej od 10. 10. 2022

Trojnásobná Zlatá slavice, stálice česko-slovenské popové a rockové scény,
dáma s jedním z nejsilnějších hlasů u nás
Petra Janů, slaví letos dvojí výročí – 50
let na scéně a 2× 35 let na světě. V rámci koncertu konaného přímo v den jejího
životního jubilea se s diváky podělí o průřez svých největších a nezapomenutelných hitů se svou kapelou Amsterdam.
Vstupné 450, 420 Kč
Předprodej od 3. 10. 2022

pondělí 7. listopadu od 19 hodin

interaktivní
přednáška

hypnotizér jakub kroulík
Yellow Pro a MD Jablonec n. N.
Odborná interaktivní přednáška s praktickými ukázkami sugesce
a hypnózy na dobrovolnících z řad publika. Součástí akce bude autogramiáda k nové knize Jakuba Kroulíka Hypnóza, její moc a síla.
Vstupné 550 Kč
Předprodej od 4. 4. 2022
Přeložené představení z 26. 9. 2022.

úterý 8. listopadu od 19 hodin

koncert

vilém veverka trioplus

pátek 11. listopadu od 19 hodin

činohra

madame rubinstein
John Místo
ADF Praha – Kateřina Schauerová – Marek Sucharda
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Dana Syslová, Jiří Hána, Milena Steinmasslová
Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein byla
královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
Vstupné 490, 470, 450, 400 Kč
Skupina DA		
Předprodej od 3. 10. 2022

Nová instrumentálně taneční performance
„You are the dancing queen“
Na scéně, kterou považuje
se svými kolegy za domovskou, představí a do života
v premiéře uvede korektně
nekorektní hudební představení na bázi půdorysu
stand up koncertu. Veverka, který počítá s interakcí
a zapojením publika (právě
publikum celou produkci de facto dotváří), tak
posouvá klasickou formu
koncertu ke specifickému
divadelnímu představení,
kterému pochopitelně nadále dominuje hudba. Přidává však další jevištní element, kterým je tanec. Do role své jevištní
partnerky obsadil půvabnou tanečnici a herečku Natálii Stejskalovou.Umělci svým dílem obhajují jevištní pojetí hudební produkce
v komplexním slova smyslu podle vzoru, že právě umění je východiskem k nápravě společnosti.
Vstupné 290, 250 Kč
Skupina H
Předprodej od 3. 10. 2022

neděle 20. listopadu od 15 hodin

pohádka

brouk pytlík
Ondřej Sekora – Jana Galinová
Režie: Jurij Galin
Hrají: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková, Markéta Velánová, Lukáš Masár, Michal Žižka, Petr Erlitz a další
Známá pohádka z palouku, kde spokojeně bydlí Ferda a Pytlík.
Ovšem když se tam přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí
Blátivou, spustí se mela. Ferda a jeho kamarádi se společně snaží
palouček zachránit.
Vstupné 120 Kč
Skupina RD
Předprodej od 3. 10. 2022

úterý 22. listopadu od 19 hodin

činohra

nikdy není pozdě
Norm Foster
Divadlo Kalich Praha

středa 16. listopadu od 19 hodin

koncert

requiem solomne
– jan zach
Smíšený pěvecký sbor Janáček
Slavnostní koncert ke dni boje za svobodu a demokracii.
Koncert se uskuteční za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou a Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou.
Předprodej od 1. 11. 2022

Režie: Pavel Khek
Hrají: Jana Paulová a Václav
Vydra
Příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát
protnou, ale pokaždé se zase
vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému
setkání… Jana Paulová a Václav Vydra se v tomto příběhu objeví dohromady v šesti rolích! Dlouho
hledali natolik dobrý komediální text, který by byl pro jejich výjimečnou spolupráci dostatečným důvodem. Našli ho v této důmyslně
vystavěné komedii, která dává vyniknout ohromnému komediálnímu
talentu obou herců, zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení.
Vstupné 490, 470, 450, 400 Kč
Skupina DB
Předprodej od 3. 10. 2022

čtvrtek 24. listopadu od 19 hodin

koncert

duo concertant – hudba
ze všech koutů světa
Komorní koncert, kde na klavír zahraje Milena Cejnarová, rodačka
z Liberce, na klarinet a basklarinet Graziano Sanvito. Jako host vystoupí pedagog jablonecké ZUŠ Lubomír Dočkal. Zazní skladby Lutoslawského, Finziho, Martinů, Castra, Milhauda, Zelenky a Raka.
Vstupné 150 Kč
Prémie sk. H
Předprodej od 3. 10. 2022
Koncert se koná v rámci projektu Rodáci Jablonecka.

sobota 26. listopadu od 17 hodin

hudba

hvězdy nad ještědem

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

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

Finálový večer, ve kterém se představí sóloví zpěváci za doprovodu
členů kapely Sto zvířat. V porotě finálového večera zasedne mimo
jiných také zpěvačka Linda Finková, Zlatka Bartošková, Leona Gyöngyösi, David Deyl a také absolutní vítězka minulého ročníku soutěže
Karolína Anna Bokstefflová.
Vstupné 120 Kč
Předprodej od 3. 10. 2022

neděle 27. listopadu od 19 hodin

koncert

country sisters – 50 let
na scéně
Bude to divoká jízda, držte si klobouky! Tato ryze
dívčí skupina totiž slaví
neuvěřitelných 50 let od
svého založení, tak to
náležitě rozbalí. Country
Sisters je severočeské
kvinteto temperamentních zpěvaček, muzikantek a tanečnic, které
vytvořilo formaci plně ovládající nejen jeviště, ale i pozornost hlediště. Kapela vznikla v roce 1972 v Jablonci nad Nisou pod názvem
Jizerská protěž a za dobu své existence samozřejmě mnohokrát
měnila své složení, koncertovala v mnoha zemích Evropy i v zámoří.
Vstupné 250, 230 Kč
Předprodej od 4. 10. 2022
Koncert se koná v rámci projektu Rodáci Jablonecka.

pondělí 28. listopadu od 19 hodin

činohra

středa 30. listopadu od 19 hodin

koncert

smetanovo trio
Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým
klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Ve své interpretaci navazuje na ideál, který
vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti
interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní
hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter, Stern, Rose, Istomin). I dnešní
členové Smetanova tria – Jitka Čechová (klavír), Jan Talich (housle),
Jan Páleníček (violoncello), všichni tři významní čeští sólisté –
dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního
tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů.
Pro jablonecké publikum si však trio vybralo díla Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Martinů a Bedřicha Smetany.
Vstupné 250 Kč
Skupina H
Předprodej od 3. 10. 2022

Městské divadlo
Jablonec nad Nisou

připravujeme
pondělí 5. 12. od 19 hodin

koncert

fešáci 2022 – 55 let na cestě Legenda české

country tento rok slaví 55. výročí od svého založení a své dlouholeté
úspěšné hudební dráhy. Příznivci Fešáků se mohou těšit na jejich nejznámější písně v doprovodu muzikantského kolegy Ivana Halady, který
zpívá věrně písně Jindřicha Šťáhlavského. V druhé části zahrají známé
vánoční písně v country úpravách. Fešáci se během večera 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.

koncert

úterý 6. 12. od 19 hodin

PIRATE SWING band gala 2022 A 4TET

Ojedinělý koncertní projekt Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka se
speciálním hostem – 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.
Vystoupí i DPS Vrabčáci.
Vstupné 590 Kč.
Předprodej od 1. 9.

zítřek se nekoná
Julien Green
Divadlo v Dlouhé Praha
Režie: Hana Burešová
Hrají: Magdalena Zimová, Jan Sklenář, Eva Hacurová/Zuzana Stavná, Jan Vondráček, Samuel Toman, Štěpánka Fingerhutová a další
Hra vychází z reálné události, jíž bylo zemětřesení ve městě Messina
28. prosince 1908 v 5.30 místního času, které si vyžádalo nejvíc lidských obětí ze všech dosud zaznamenaných zemětřesení v Evropě
a obrovské materiální škody. Výjimečné téma pro divadelní hru, která
vychází z literární předlohy.
Vstupné 480, 450 Kč
Skupina ND
Předprodej od 3. 10. 2022

výstava
Vernisáž 3. 11. 2022 od 17 hodin

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

listopad 2022

