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Vážení divadelní přátelé,

Foto: Josef Hurta

dovolte, abych vám nejprve za sebe, ale i za celý
divadelní tým poděkoval, že i v této době zmítající
se chaosem, strachem, nejistotou zůstáváte s námi.
Plné hlediště nás motivuje básnicky řečeno táhnout
divadelní káru dál. Kultura totiž stále ještě pozvedá
vědomí národa a v balastu povrchnosti je světlem
naděje.
S touto nadějí jsme pro vás připravili programovou nabídku na jaro roku 2023 a rozhodli jsme se
navzdory zvyšujícím se cenám pohonných hmot
a dalších vstupních komodit ceny abonmá navýšit
skutečně jen symbolicky. Vnímejte to prosím jako
bonus a motivaci pro vás, abyste nám zachovali přízeň i v nadcházejícím roce.
Rozhodli jsme se také zachovat stávající skladbu šesti abonentních skupin DA, DB, ND, H, RD,
DS jak jste zvyklí, přičemž ve skupinách DA, DB,
ND, H, RD se můžete těšit na pět nových titulů a ve
skupině DS na dva nové tituly, protože 3 tituly byly
odehrány v uplynulé sezóně. Svědomitě jsme programovou nabídku poskládali tak, abychom vám
opět nabídli to nejlepší především z pražských jevišť. O nových titulech se dočtete na dalších stránkách našeho katalogu a věřím, že vás potěší.
Snažili jsme se, abychom uspokojili diváky ve
všech sociálních, věkových, žánrových a mnohých
dalších rovinách včetně těch nejmenších. Kromě
pravidelných nedělních pohádek pro ně odehrajeme
také dopolední představení pro všechny typy škol,
čímž si vychováváme potenciální obecenstvo do budoucnosti.
Vzájemná podpora nás, divadelníků a vás, diváků
je velmi důležitá, a ještě jednou vám za ni děkuji.
Děkuji také statutárnímu městu Jablonec nad Nisou
coby zakladateli, všem našim partnerům a sponzorům, bez nichž by řada našich produkcí vůbec ani
nevznikla.
Městské divadlo hraje v našem městě na poli
kultury jednu z nejdůležitějších rolí. Průměrná návštěvnost kolem čtyř set diváků je naší vizitkou
a zrcadlem, že jablonecké publikum je spokojeno.
Držme se, prosím, i v čase budoucím hesla Divadlo
žije! a rozdmýchávejme ono světlo naděje stále víc,
aby Múza veselého básnictví, komedie a zpěvů jménem Thálie žila i nadále.

Váš Mgr. Pavel Žur,
ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou
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PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY

Změna programu vyhrazena

- divadelní, 5 představení

Činoherní inscenace z repertoáru
prestižních pražských divadelních scén

- divadelní, 5 představení

Činoherní inscenace renomovaných
pražských divadel včetně komorní tvorby

- různé divadelní žánry, 5 představení

Činoherní, operetní i baletní představení
v nastudování pražských i oblastních divadel

- hudební, 5 koncertů

Koncerty špičkových interpretů
a hudebních těles vážné hudby

- pohádky pro děti, 5 představení

Nedělní odpolední pohádky pražských
i oblastních divadel pro rodiče s dětmi

- činoherní, 2 představení

Výběrová nabídka předních pražských divadel
zaměřená na studenty středních
a vysokých škol, ale i pro širokou veřejnost
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Edoardo Erba
AGENTURA HARLEKÝN
David Mamet
DIVADLO PALACE
Terry Johnson
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Keith Huff
DIVADLO UNGELT
Změna programu vyhrazena

Eric Assous
KOMORNÍ DIVADLO KALICH

TŘINÁCT U STOLU
Režie: Vladimír Strnisko
LISTOPAD
Režie: Petr Svojtka
ABSOLVENT
Režie: Natália Deáková
DEŠTIVÉ DNY
Režie: Janusz Klimsza
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Režie: Jakub Nvota

Edoardo Erba
TŘINÁCT U STOLU
AGENTURA HARLEKÝN

Foto: Lenka Hatašová

Manželé Madeleine a Antoine Villardierovi ve svém domě chystají slavnostní večeři pro hosty. Madeleine je pověrčivá a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu třinácti hostů u stolu. Pokaždé když se zdá, že je
zasedací pořádek konečně vyřešen k její spokojenosti, nastanou vtipné
situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů. Komedie Třináct
u stolu slavila obrovský úspěch v Paříži, v Římě, i po celé Evropě. V roce
1956 se dočkala dokonce filmového zpracování. V hlavních rolích se
představili tehdy oblíbení Micheline Presle a Fernand Gravey. V jedné
z rolí debutovala pozdější velká hvězda Annie Girardot.
Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Simona Stašová, Miroslav Etzler, Julie Šurková,
Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Otto Rošetzký a další

Foto: Divadlo Palace

David Mamet
LISTOPAD
DIVADLO PALACE
Jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita klesá
k nule? Komedie vtipně a břitce komentuje stav současné vysoké politiky
i mnohé společenské nešvary, se kterými se dnes a denně setkáváme. David Mamet (mimochodem autor scénářů k filmům Vrtěti psem a Hannibal)
zavede diváky do Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident Charles
Smith připravuje na novou prezidentskou volbu, ve které jsou ovšem jeho
šance na znovuzvolení velmi nízké. Nehodlá se však vzdát bez boje a svou
chystanou kampaň opře o novou interpretaci oslav Dne díkůvzdání, která
by mu měla získat patřičný kapitál od „zainteresovaných“ kruhů.
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Michal Dlouhý, Jiří Hána, Jan Szymik, Lenka Zbranková,
Zdeněk Vencl/Petr Svotka
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Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Terry Johnson
ABSOLVENT
DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman.
Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra.
Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali
na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si
rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak
oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život.
Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové.
Režie: Natália Deáková
Hrají: Daniel Krejčík, Jitka Schneiderová, Václav Vašák, Martina Jindrová, Daniel Rous a další

Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou
parťáky u chicagské policie. Jejich silný příběh je vlastně
jednoduchý. Na jeho počátku stál novinový článek o dvou
policistech, kteří fatálně zklamali při vyhodnocení situace,
k níž byli přivoláni. Rozjela se proti nim mediální štvanice,
protože společnost potřebovala oběť, ovšem oba policisté
hájili svou pravdu. Deštivé dny, o jejichž zfilmování projevil
zájem i Steven Spielberg, jsou jednou z nesčetných variací světové dramatiky na téma oběti. Ve světové premiéře
této hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman.
Režie: Janusz Klimsza, Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík

Foto: Divadlo Ungelt

Keith Huff
DEŠTIVÉ DNY
DIVADLO UNGELT

Foto: Komorní divadlo Kalich

Eric Assous
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
KOMORNÍ DIVADLO KALICH
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze
zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou,
jako by to byl skutečně zažil, tak by se dal shrnout obsah hry Můj
nejlepší kamarád. Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece
tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou
milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého
kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou
přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté,
zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži projdou.
Režie: Jakub Nvota, Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková a další
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D. Macmillan, J. Donahoe
DIVADLO UNGELT

VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI
Režie: Karin Krajčo Babinská

Tomáš Dianiška
DIVADLO POD PALMOVKOU
Jiří Havelka
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

294 STATEČNÝCH
Režie: Tomáš Dianiška
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Režie: Adam Doležal

Ricky Gervais
DIVADLO NA JEZERCE
Změna programu vyhrazena

Marius von Mayenburg
ČINOHERNÍ KLUB PRAHA

AFTER LIFE
Režie: Jan Hřebejk
OŠKLIVEC
Režie: Braňo Holiček

Manželé Krajčovi chtěli oslavit konec pandemie, když ne humorem, tak alespoň optimismem. Monodrama Všechny báječný věci má k bujarému smíchu daleko, v optimismu ale vyniká. Vypravěč nám sugestivně sděluje, jak se snažil přesvědčit svou
depresivní matku, aby opakovaně nepáchala sebevraždu. Rozhodl se jí proto napsat
seznam všech báječných věcí, které ho – a tedy i nás – na tomto světě obklopují.
Seznam toho, pro co stojí za to žít, se rozrůstá i díky divákům, s jejichž aktivní přítomností slavný britský dramatik Duncan Macmillan počítá. Ti nejochotnější se dokonce
mohou stát aktéry a zahrát si třeba veterináře, profesorku či paní Klepetkovou… Text,
který Macmillan stvořil spolu s britským komikem a hercem Jonny Donahoem, umožňuje kromě přímé komunikace s diváky i
improvizaci a autorský herecký vklad. I proto okamžitě po premiéře na divadelním festivalu v Edinburghu dobyl svět.
Režie: Karin Krajčo Babinská
Hraje: Richard Krajčo

Foto: Divadlo Ungelt

D. Macmillan, J. Donahoe
VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI
DIVADLO UNGELT

Foto: Divadlo Pod Palmovkou

Tomáš Dianiška
294 STATEČNÝCH
DIVADLO POD PALMOVKOU
Je třeba rozstřílet toho kata, co sedí na hradě. Snad nám někdo spadne z nebe. Olda je řezník a dělá fantastické řízky. Aťa
zbožňuje verneovky a až vyroste bude pistolníkem. Jindřiška
se poprvé zamilovala a všimla si, že tady v Libni to krásně voní.
A všichni mají tajemství. Tatínek už strachem zešedivěl. Jak můžou být obyčejná děcka tak odvážná? Přitlučeme hřebíky na cepy
a vymlátíme ty nácky! Hlavně ať nikdo nezradí, jinak se Jindřiška nestihne zamilovat podruhé. Doku-fikční hra podle skutečné
události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin.
Režie: Tomáš Dianiška
Hrají: Kamila Trnková, Gabriela Míčová, Denis Šafařík,
Vojtěch Fülep Vojtěch/Ivana Wojtylová, Denny Ratajský a další
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Foto: Městské divadlo Mladá Boleslav

Jiří Havelka
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Pokud jste se zúčastnili alespoň jedné jediné domovní schůze, budete v průběhu představení zažívat nepříjemný pocit takzvaného déjá vu.
Komedie Společenstvo vlastníků totiž důsledně dodržuje formu klasické
schůze, která má své zákonitosti, své problémy a dokonce často i archetypy jednotlivých účastníků. Každý z návrhů vyvolává další a vyostřenější rozepře a je jedno, jestli jde o výstavbu výtahu, rozúčtování spotřeby
vody, opravu plynových rozvodů nebo prodej půdních prostor. Divadelní hra získala v roce 2017 Cenu Marka Ravenhilla
a byla nominována na Cenu divadelní kritiky v kategorii Hra roku. V roce 2019 natočil režisér Jiří Havelka (1980) na jejím
základě celovečerní film Vlastníci, který získal Českého lva za nejlepší scénář.
Režie: Adam Doležal
Hrají: Hana Marie Maroušková, Petr Prokeš, Eva Reiterová, Petr Bucháček, Karolína Frydecká a další

Ricky Gervais
AFTER LIFE
DIVADLO NA JEZERCE

Foto: Divadlo Na Jezerce

Tony má po smrti své ženy, která zemřela na rakovinu,
jasno: život bez ní nemá žádný smysl a bylo by lepší ho
ukončit. „Hlavně se nelituj!“ vzkazuje mu Lisa prostřednictvím videa, které před svou smrtí nahrála. Věděla
totiž, že se Tony bude s nenadálou osamělostí těžko vyrovnávat. Ve videu mu vysvětluje, jak v domě zapnout
alarm, nabádá ho, aby udržoval pořádek, a prosí ho, aby
nezapomínal krmit jejich psa. Kdo z nás zažil ztrátu blízkého člověka, ví, jak těžce se hledá způsob, jak se s ní
vyrovnat. Vrátí se cynický novinář zpět do života?
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Milan Šteindler, Jaromíra Mílová, Libuše Švormová, Petr Vacek a další

Foto: Činoherní klub Praha

Marius von Mayenburg
OŠKLIVEC
ČINOHERNÍ KLUB PRAHA
Satirická komedie ostrá jako skalpel o zběsilosti společnosti, která vyznává
mládí, krásu, vědu, pokrok a nepřetržitý růst, ale neuvědomuje si, že usilování o ně může vést ke ztrátě jedinečnosti, a nakonec i identity. Lette je vedoucí oddělení pro vývoj. Právě vyvinul silnoproudý modulární konektor, který
je naprostou senzací. Dozví se ale, že na mezinárodní kongres pojede patent
prezentovat jeho kolega. Nikdo však není příliš ochotný vysvětlit mu proč –
ani jeho vlastní žena. Sám titul hry prozrazuje, co je důvodem. Lette je vědec,
kterému nikdo nikdy neřekl, že je ošklivý. Jak se zachová tváří v tvář této
skutečnosti, která ho staví na druhou kolej? Vyvstává otázka, zda je možné
zachovat si svou vlastní identitu, když si necháte změnit obličej.
Režie: Braňo Holiček
Hrají: Vojtěch Kotek, Václav Šanda, Marta Dancingerová, Martin Finger
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Ludwig Minkus
BOHEMIA BALET

DON QUIJOTE
Choreografie: M. Petipa, A. Gorskij, F.r Lopuchov

Albert Ramsdell Gurney
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO
Emmerich Kálmán
SEVEROČESKÉ DIVADLO ÚSTÍ NAD LABEM
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco
DIVADLO KALICH
Změna programu vyhrazena

Eric Assous
DIVADLO PALACE

SYLVIA MILÁČIK
Režie: Soňa Ferancová
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Režie: Michal Lieberzeit
LADY OSKAR
Režie: Jana Paulová
ŠTĚSTÍ
Režie: Ondřej Zajíc

Ludwig Minkus
DON QUIJOTE
BOHEMIA BALET

Foto: Bohemia Balet

Taneční scény ze slavného baletu L. Minkuse a choreografa M.Petipy Don Quijote právě zkouší Bohemia Balet s tím, že je v premiéře uvede v lednu příštího roku v Divadle na Vinohradech a hned
v únoru je předvede pro jablonecké publikum. Představení nabídne atraktivní, strhující taneční celky vystavené na virtuózní technice klasického tance a dynamice španělského koloritu.
V obraze „Snu“ pak i krásu a ladnost takzvaného „bílého baletu”.
Součástí představení je také světoznámé pas de deux Basila a Kitri, které je vrcholnou ukázkou tanečního umění. Výtvarníkem
scény a kostýmů je přední český výtvarník, nositel Ceny Thálie za
celoživotní mistrovství, Josef Jelínek.
Choreografie: Marius Petipa, Alexander Gorskij, Fjodor Lopuchov, hudba: Ludvig Minkus

Foto: Bratislavské hudobné divadlo

Albert Ramsdell Gurney
SYLVIA MILÁČIK
BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO
Muže středního věku změní náhodné setkání se Sylvií, nespoutanou, rozpustilou bytostí, jejímuž šarmu a mladosti se nedá nepodlehnout. Sylvia vtrhne jako
tajfun do spořádané rodiny a úplně si omotá kolem prstu manžela, který už
předtím byl hluboce nespokojený se svým životem. Po setkání se Sylvií naprosto
změní dosavadní styl života. Místo, aby se věnoval své práci s financemi, raději
se prochází po městě, snobské večírky vymění za noční romantické sedánky na
lavičce v parku. Z jeho proměny je však naprosto nešťastná jeho manželka, které
dosavadní způsob života vyhovoval, a kterou život bohatší střední vrstvy a učitelské povolání bohatě naplňuje. Sylvia Miláčik je komedie s písničkami, v níž nic
není tak, jak navenek vypadá. Mládeži do 15ti let nevhodné.
Režie: Soňa Ferancová
Hrají: Natália Puklušová, Vlado Černý, Anna Šišková, Marián Labuda
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Emmerich Kálmán
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
SEVEROČESKÉ DIVADLO ÚSTÍ NAD LABEM

Zdroj: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Jeden z největších operetních hitů Čardášová princezna Emmericha Kálmána zavítá na jeviště jabloneckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či
„To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala
ohromný světový úspěch. Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film.
Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil
skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl prostě svůj. Všechno,
co vytvořil později, zůstalo již ve stínu slavné „Čardášky”. Inscenaci diriguje Tvrtko Karlovič.
Režie: Michal Lieberzeit
Hrají: Petr Matuszek, Pavlína Senič / Valeria Vaygant, Jan Ondráček / Milan Vlček,
Tereza Mátlová / Zuzana Ballánová a další

Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco
LADY OSKAR
DIVADLO KALICH

Foto: Divadlo Kalich

Bývalá slavná modelka Clara Barnier je dnes rázná majitelka
módního impéria, nekompromisní šéfová, přísná matka i manželka, kterou nic nezlomí… Kromě její vlastní rodiny. Tu sice řídí
pevnou rukou, ale také zároveň bezmezně miluje. Jen svou lásku
dává nejbližším najevo poněkud svérázně. A navíc se brzy ukáže,
že ta ruka není zas tak pevná, jak by si Clara přála! Vděčné výzvy,
jíž nabízí hlavní role, se chopila jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana Paulová, která si tuto výbornou moderní francouzskou komedii zvolila za svůj režijní debut.
Režie: Jana Paulová
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl,
Jan Kříž a další

Foto: Martin Špelda

Eric Assous
ŠTĚSTÍ
DIVADLO PALACE
Komedie pro muže a ženu. Svižná, vtipná, nepostrádá ale vážnější
tóny. Nejspíš to znáte sami. Náhodné setkání vás svede dohromady s někým, kdo vás nesmírně přitahuje. Drobným problémem
je, že vaše světonázory jsou zcela, ale zcela neslučitelné. Luisa je
svobodná spisovatelka. Alexander je majitel restaurace uprostřed
rozvodu. Luisa nemá žádné děti. Alexander má tři dcery. Luisa
má mnoho zájmů. Alexander se, kromě žen a své restaurace, nezajímá o nic. Spojuje je snad jen strach ze stárnutí a ze samoty.
A rozhodnutí, že zkusí štěstí spolu. A tehdy se Alexander dozví to
poslední, co by chtěl v počátcích nového života slyšet...
Režie: Ondřej Zajíc
Hrají: Lucie Vondráčková, Hynek Čermák
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JITKA ČECHOVÁ
ZEMLINSKY QUARTET
LUBOMÍR BRABEC
SLAVIC TRIO
CANTORES CANTANT
Změna programu vyhrazena

JITKA ČECHOVÁ

Zdroj: Jitka Čechová

Klavíristka Jitka Čechová je velmi vysoko ceněna kritikou
v mnoha evropských zemích a také v zámoří. Spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr FOK,
Symfonický orchestr SWR, Jihoněmecká filharmonie Konstanz, Bamberští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Mnichovští symfonikové, Symfonický rozhlasový
orchestr Montevideo, Symfonický orchestr Durban) a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro,
Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee
Festival, Český Krumlov, Moravský podzim, Edinburgh,
Bamberg, Janáčkův máj, Ticino Musica). Nepostradatelnou složkou její hudební identity je komorní hudba. Jako
pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným
emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou
vybaveností jejího sólistického zázemí.

Foto: Ilona Sochorová

ZEMLINSKY QUARTET
Zemlinského kvarteto nese jméno rakouského skladatele, dirigenta a pedagoga Alexandera Zemlinského (1871-1942), jehož
významný přínos české, německé a židovské kultuře během jeho
šestnáctiletého pobytu v Praze byl po dlouhá desetiletí podceňován. Jeho čtyři smyčcové kvartety (druhý z nich je věnován jeho
studentovi a pozdějšímu švagrovi Arnoldu Schönbergovi) patří samozřejmě do základního repertoáru souboru. Od roku 2005 kvarteto úzce spolupracuje s Nadací A. Zemlinského ve Vídni. Kvarteto
navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. V roce 2010 se
stalo vítězem mezinárodní soutěže smyčcových kvartet ve francouzském Bordeaux, je také laureátem mezinárodních soutěží
smyčcových kvartet v kanadském Banffu, v Praze a v Londýně.
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LUBOMÍR BRABEC

Zdroj: archiv Lubomíra Brabce

Interpretační umění kytarového virtuosa Lubomíra Brabce je velmi široké, zabírá pestrou škálu loutnové a kytarové literatury. Spolupracuje s řadou pěvců a sólistů
(Gabriela Beňačková, Elizabeth Vidal, Peter Dvorský,
Štefan Margita, Daniel Hůlka, Kateřina Englichová, Pavel
Šporcl, Jiří Bárta, Lubomír Malý, Jaroslav Svěcený, Václav
Hudeček, Aleš Bárta a další). Nevyhýbá se ani spolupráci s hudebníky z oblasti populární hudby. Za svou kariéru
natočil více než 30 CD (m.j. autorská alba F. Sor, J. S. Bach,
F. Tárrega, N. Paganini, A. Vivaldi, H. Villa-Lobos, V. Trojan,
E. Granados). Odborné kritiky ho řadí k nejbrilantnějším
kytaristům světa. Jedná se také o zaníceného vodáka,
jachtaře, potápěče, lyžaře a cestovatele. Lubomír Brabec
se též věnuje canyoningu, skialpinismu a jezdí na koních.

SLAVIC TRIO

Zdroj: archiv Slavic Trio

Komorní soubor Slavic trio založili v roce 2018 tři čeští
hudebníci, hobojistka Barbora Trnčíková, klarinetistka
Anna Sysová a fagotista Petr Sedlák jako stipendisté
Akademie komorní hudby pod vedením uměleckého
vedoucího Tomáše Jamníka a členů Berlínské filharmonie, flétnisty Egora Egorkina a fagotisty Václava Vonáška. Následně pracovali s profesorem Štěpánem Koutníkem, Janem Součkem a na londýnské Royal College
Of Music s fagotistkou Sarah Burnett. V roce 2018 vyhrál soubor 1. cenu na mezinárodní soutěži komorních
souborů v italském Chieri a v listopadu 2019 se stali
laureáty soutěže komorních souborů Nadace Bohuslava Martinů v Praze. Od roku 2019 je trio zapsáno na
Listinu mladých umělců Nadace Českého hudebního
fondu a pravidelně koncertuje v Čechách i zahraničí.

Zdroj: archiv Cantores cantant

CANTORES CANTANT
Kolínský sbor Cantores cantant pod taktovkou sbormistra Jakuba
Hrubého završí jarní hudební nabídku posledním dílem W. A. Mozarta Requiem in d moll pro sóla, sbor, smyčcový orchestr, tympány
a varhany. Vokálně instrumentální dílo, psané v předtuše smrti, bylo
dokončené až po smrti autora především jeho žákem Franzem Xaverem Süssmayrem, který byl o pouhých deset let mladší než Mozart. Díky Formanovu filmu Amadeus je sugestivně líčený vznik této
skvělé kompozice na tajemnou, velmi dobře zaplacenou zakázku,
známější širšímu okruhu diváků. Od doby uvedení Formanova filmu
jako by se právě tento Mozartův životní epilog zařadil u nás mezi
často uváděné až populární velké formy klasické hudby. Pěvecký sbor Cantores cantat vystoupí v Jablonci nad Nisou již
potřetí. Requiem nastudoval sbormistr Jakub Hrubý spolu se skvělými předními sólisty a instrumentalisty.
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Václav Čtvrtek
LIDUŠČINO DIVADLO PRAHA

MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Režie: Ludmila Razimová

Jana Galinová, Lenka Lavičková
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

LABUTÍ PRINCEZNA
Režie: Jurij Galin

Květa Kuršová VELRYBA LÍZINKA ANEBO DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
DIVADLO KRAPET
Režie: Zdeněk Tomeš
Oldřich Kautský podle filmové předlohy režiséra Bořivoje Zemana

HONZA MÁLEM KRÁLEM
DIVADELNÍ SPOLEČNOST AGÁTA
Režie: Radovan Snítil
Změna programu vyhrazena

Jiří Teper
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK

KOČIČÍ POHÁDKA
Režie: Jaroslav Kříž

Václav Čtvrtek
MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
LIDUŠČINO DIVADLO PRAHA

Zdroj: Liduščino divadlo Praha

Činohra s písničkami a bohatou výpravou o půvabné Makové panence, která zažije na louce řadu dobrodružství, například když
panence ušije sukýnku náprstek Pichpic anebo když ji odnese do
hnízda veverka Barka. Nakonec vždycky všechno dobře dopadne,
protože na ni dává pozor zamilovaný motýl Emanuel, který ji dokáže vždy zachránit i potěšit. Podle hodnocení dědiců autorských
práv patří právě toto nastudování k nejlepším dramatizacím prozaických textů Václava Čtvrtka včetně kultivovaného jazyka, kde
krásná čeština je ozdobou pohádky a inspirací pro malého i velkého diváka.
Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Bára Mazalová, David Šponer,
Michaela Mrázová/Pavel Žabka a Ludmila Razimová

Zdroj: Docela velké divadlo Litvínov

Jana Galinová, Lenka Lavičková
LABUTÍ PRINCEZNA
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
Hudební pohádka na slavné klasické téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by ji sice
mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou. To se, bohužel
stane a princ svůj omyl pozná, až když je pozdě. Protože jde o pohádku,
nakonec všechno dobře dopadne. Aby děti lépe pochopily celý děj slavného baletu, doplnili inscenátoři pohádkové postavy třemi skalními skřítky,
kteří dětem objasňují, co se právě stalo nebo se v následující chvíli stane.
Režie: Jurij Galin
Hrají, zpívají a tančí: Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Petr Kozák, Lucie
Randáková, Michal Žižka, Petr Erlitz, Jana Galinová, Robert Stodůlka,
ze zvukového záznamu Jindřich Lenc a Zdeněk Říha.
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Květa Kuršová
VELRYBA LÍZINKA
ANEB DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
DIVADLO KRAPET

Zdroj: Divadlo Krapet

Půvabná pohádka s hudbou a písničkami Marka Ebena o zatoulané
velrybě Lízince, která se do českých řek dostala až ze Severního moře.
Na své pouti vodami hledá a hledá spřízněnou dušičku mezi rybami,
aby se necítila tak sama. Nenajde. Nakonec potká u břehu stejně nešťastného osamoceného malého rybáře Tomáše. Rozvine se mezi nimi
opravdové přátelství, které dokáže překonat nástrahy dospěláka, který Lízinku lapí, uvězní ji na své plovárně a chce ji tam mít jen pro sebe.
Režie: Zdeněk Tomeš
Hrají: Ondřej Pšenička/Jiří Kohout, Michaela Sajlerová,
Patrik Vojtíšek/Libor Jeník, Zdeněk Tomeš

Oldřich Kautský
podle filmové předlohy režiséra Bořivoje Zemana
HONZA MÁLEM KRÁLEM
DIVADELNÍ SPOLEČNOST AGÁTA

Zdroj: Hálkovo městské divadlo Nymburk

Zdroj: Divadelní společnost Agáta

Před desatero zimami a devatero léty, se v chalupě pod dědinou narodil malý chlapeček Honza. Bylo to dítě jako každé jiné, možná jen trochu chytřejší, než bývalo
obvyklé. Jeho starostlivé mamince se z něj podařilo vychovat moc príma kluka.
Jednoho dne si však uvědomila, že víc už Honzu sama nenaučí. Sbalila mu uzlíček a
poslala ho do světa. Byla to cesta dlouhá, občas i krušná, ale pořád veselá. Že měl
Honza odjakživa dobré srdce, a k tomu i za ušima, povedl se mu nejeden husarský
kousek, dokonce se sám stal málem králem! Ještě štěstí, že pro všechny ty svoje
klukoviny nakonec nepřišel o to nejcennější, co na své cestě našel - o vroucí lásku
sedlákovic děvečky Mařenky.
Režie: Radovan Snítil
Hrají: Ondřej Janoušek, Jakub Rezek, Romana Sittová, Natálie Venturová,
Kateřina Zapletalová, Radovan Snítil, Jiří Krejčí, Patrik Vojtíšek, Filip Müller, Daniel Koťan

Jiří Teper
KOČIČÍ POHÁDKA
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK
Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou dovádí na své oblíbené střeše, jak jen to kočky
umějí, když na obloze svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však
nadávkami častuje nevrlý pan Kačaba. A není to poprvé. Prý
kvůli tomu kočičímu poskakování a mňoukání nemůže spát!
Ale tentokrát nezůstane jen u nadávek. Kačaba kočkám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Tou se však na půdu propadne kocour Macek. Jeho volání o pomoc uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama kocourka vytáhnout nedokáže, ale z oblohy
na její prosbu přispěchá Měsíček, patron všech koček. Do přízně vysvobozeného Macíka se lísají Micka s Mindou, ale ten má záhy
vybráno – malá Líza je ta pravá! Už to vypadá na šťastný konec, ale pomstychtivý Kačaba se nevzdává… A kdo ví, jak by to s kočkami na střeše dopadlo, kdyby tou největší úplňkovou silou opět nezasáhl dobrák Měsíček.
Režie: Jaroslav Kříž, Hraje soubor Hálkova městského divadla Nymburk
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Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA
Režie: Lukáš Burian

DIVADLO SKLEP PRAHA
Změna programu vyhrazena

VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP

Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA

Foto: Irena Zlámalová

Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná
udělal tu největší chybu svého života… Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Dramatizace stejnojmenného bestselleru
Kena Keseyho posbírala spoustu cen, včetně ceny Newyorské
kritiky a Tony Award, a hraje se s úspěchem po celém světě. Slávu Přeletu nad kukaččím hnízdem pak dovršila filmová
adaptace Miloše Formana, která získala dokonce pět Oscarů.
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Miroslav Hrabě / Lukáš Burian, Romana Goščíková
/ Anna Kulovaná, Petr Klimeš / Petr Halíček, Milan Enčev,
Lukáš Malínek, Jindřich Žampa / Martin Šnajdr a další.

VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP
DIVADLO SKLEP PRAHA

Foto: Adam Burda

Divadlo Sklep je proměnlivý divadelní útvar,
revue složená z humorných scének, skečů,
písní a tanců, které hrají sami jejich autoři,
a ve kterých se absurditám meze nekladou.
Na představení se podílejí David Vávra, Milan
Šteindler, Tomáš Hanák, Václav Marhoul, František Váša, Jiří Fero Burda, Lenka Vychodilová,
Tereza Kučerová, Jana Hanáková, Marta Marinová a další. Výběr z Besídek divadla Sklep
shrnuje to nejlepší z tvorby souboru, kdysi
vykazovaného mezi avantgardu a neseriózní recesi, dnes bezesporu patřícího ke špičce
v české zábavě.
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Jablonecké divadlo má víc jak stoletou historii
Město Jablonec nad Nisou, které prošlo na přelomu
19. a 20. století velkým hospodářským vzestupem, usilovalo podobně jako jiná zbohatlá města o výstavbu reprezentativního sídla a centra kultury. Přesto trvalo poměrně dlouho, než se podařilo myšlenku prosadit a získat
na její uskutečnění finance. Za účelem výstavby divadla
byl 22. prosince 1894 založen Jablonecký divadelní spolek, jehož předsedou se stal ředitel místní filiálky banky
Union Richard Näbe. V průběhu následujících deseti let
docházelo k mnoha diskusím o umístění budovy divadla
a o způsobu financování. Na projekt bylo vypsáno několik výběrových řízení. Veškeré projekty však byly finančně náročné, proto se spolek obrátil na osvědčenou
vídeňskou firmu Fellner & Helmer, aby vítězné projekty
upravila a vypracovala nový rozpočet stavby, který by byl
přijatelný. Činil 480 000 korun.

ZALOŽENÍ DIVADLA - 21. 9. 1907

Vídeňští projektanti měli v té době na svém kontě výstavbu více než čtyř desítek divadel v již tehdy významných
evropských metropolích, mimo jiné třeba i v Brně nebo
sousedním Liberci. V závěru roku 1905 bylo v pokladně
Jabloneckého divadelního spolku 175 000 korun, což byla
polovina částky potřebné k zahájení výstavby. S velkorysou nabídkou však přišla jablonecká Spořitelna, která věnovala Jabloneckému divadelnímu spolku částku 200 000
korun a vykryla tak většinu finančních nákladů na vlastní
výstavbu. Starosta města A. H. Posselt provedl 23. července 1906 slavnostní výkop základů a stavba mohla začít.

Položení základního kamene v neděli 18. srpna 1906 v den
sedmdesátých šestých narozenin císaře Františka Josefa I.

Stavba divadla trvala pouhých 13 měsíců, slavnostní
položení základního kamene se datuje k 18. srpnu roku
1906, ne náhodou v den 76. narozenin císaře Františka
Josefa I. Na stavbě tehdy pracovalo přes padesát firem.
Sobotního večera 21. září 1907 se zcela novým jabloneckým stánkem kultury linuly tóny několika menších děl, vyvrcholením večera se pak stalo uvedení veselohry Husarská horečka Gustava Kadelburga a Richarda Skowronka.
Počínaje první divadelní sezónou 1907/08 se mohla
jablonecká scéna pochlubit souborem, který inscenoval
činohru, operu a operetu. Zlom nastal za druhé světové
války, kdy bylo divadlo dokonce na nějaký čas zcela uzavřeno. Po válce sice byla snaha vše vrátit zpět, avšak vize
bohužel naplněna nebyla. V roce 1948 začal divadlo řídit Místní národní výbor, na scénu povolal ochotníky, ale
o jejich hry upadal zájem. Stálý soubor se na jablonecké
jeviště už nikdy nevrátil.

Základní plány půdorysů jednotlivých podlaží byli hotové
již koncem roku 1905. Doplněné plány značené Atelier
Fellner - Helmer jsou datovány březnem až květnem 1906.
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PŘEDPLATNÉ
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
- Zakoupením předplatného získáváte
zajímavou slevu z cen vstupenek
- Předplatitelská legitimace je přenosná
- Předplatné zaručuje svému držiteli
stálé místo v hledišti
- Předplatné Vás zbavuje starosti
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

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

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

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
Změna programu vyhrazena.
Po zahájení představení již nebudou diváci vpuštěni do hlediště!
Ředitel divadla: Mgr. Pavel Žur
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CENY PŮLROČNÍHO 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
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Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064, sekretariát: 483 310 079
e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz
www.divadlojablonec.cz
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