městské divadlo
úterý 6. září od 19 hodin

činohra

Mistrovská Lekce
s Dagmar Peckovou
Terrence McNally
Městské divadlo Mladá Boleslav
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Dagmar Pecková j. h., Jarmila Vlčková j. h., Veronika Bajerová, Petr Mikeska a další
Osobitá rekonstrukce jedné z veřejných lekcí zpěvu, které počátkem
70. let dávala slavná sopranistka Maria Callas na newyorské Juilliard
School vybraným žákům.
Vstupné 500, 490 Kč
Skupina ND		

pondělí 12. září od 19 hodin

činohra

cesta k vodopádům

středa 21. září od 19 hodin

talk show

přítelkyně

Minipárty s karlem šípem

Jen Silverman
KS Železný Brod

Talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.

Režie: Michal Dočekal
Hrají: Jiří Langmajer a Anežka Šťastná

Režie: Otmar Brancuzský
Hrají: Eva Malá a Helena Mališová

Představení se koná v rámci projektu „Město plné tónů“ za finanční
podpory Státního fondu kultury ČR.

Po bolestném rozvodu přišel i o milovanou nevlastní dceru. Fascinující jevištní road-movie o hledání cesty k sobě i k tomu druhému.
Dynamická hra funguje jako výstižný obraz současné společnosti,
v níž je těžké najít společnou řeč, ať už mezi generacemi, mezi rodiči a dětmi, mezi muži a ženami, nebo mezi názorově nesouznícími
osobnostmi.

Úsměvná, ale i poučná hra o přátelství, lásce, bilancování životů dvou
zralých žen.

Lee Blessing
Divadlo Ungelt Praha

Vstupné 490, 470, 450, 410 Kč
Skupina DB		

Vstupné 100 Kč

Vstupné 390 Kč

Předprodej od 9. 5. 2022

Předprodej od 10. 6. 2022

Představení se koná v rámci projektu „Ochotnické divadlo v našem
regionu“ za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.

Předprodej od 22. 6. 2022

středa 14. září od 19 hodin

koncert

adam Ďurica
host michal kindl

sobota 17. září od 14 do 17 hodin
pohádka

hurvínek a nezvaný host
Miki Kirchner – Jana Kubíčková
Divadlo Spejbla a Hurvínka
U Spejblů se zabydlí nezvaný host Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem
jsou rázem podnájemníky ve vlastním bytě. Člunozobec má nezvyklé
potřeby a rituály, všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické
argumenty pana Spejbla. Zato Hurvínek si ví vždycky rady, na něj je
i Člunozobec krátký, nebo je to naopak?
Předprodej od 17. 6. 2022

koncert

Agentura L. Havlák

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy nebo Zatancuj si so
mnou! To jsou velké hity jednoho z nejúspěšnějších slovenských
soudobých zpěváků. Host Michal Kindl není v Jablonci žádným nováčkem, doprovázel tu například Štefana Margitu. Vystupoval také
s Davidem Kollerem, se skupinou Chinaski.
Vstupné 490 Kč		

pondělí 19. září od 17 hodin

slavné operetní melodie

WM ART Production

Vstupné 250 Kč

činohra

Předprodej od 22. 6. 2022

Představení se koná v rámci projektu „Město plné tónů“ za finanční
podpory Státního fondu kultury ČR.		

neděle 11. září v 15 a 16:30 hodin

sobota 17. září od 19 hodin

Předprodej od 6. 6. 2022

den památek

den evropského
kulturního dědictví
Jedinečná příležitost nahlédnout do zákulisí Městského divadla Jablonec nad Nisou.

Zazní árie z děl: Orfeus v podsvětí, Polská krev, Veselá vdova, Vinobraní, Čardášová princezna, Mamzelle Nitouche.
Magdaléna Heboussová – soprán
Tereza Papoušková – mezzosoprán
Ondřej Benek – tenor
Jan M. Hájek – tenor
Klavírní doprovod Augustin Kužela.
Vstupné 20 Kč		

úterý 20. září od 19 hodin

Předprodej od 10. 6. 2022

činohra

neděle 25. září od 15 hodin

dětská show

už tě mám dost

rarášci

R. Cooney, E. Barret, A. Sultan
JT Promotion Praha

Jaroslav Kopecký
Franklin Music a MD Jablonec n. N.

Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Kraus nebo Martin Písařík, Saša Rašilov, Lída Rašilovová, Miloslav Mejzlík, Milan Peroutka, Denisa Nesvačilová

Hudebně zábavná a naučná show s velkoplošnými animacemi. S Rarášky se děti dozví, jak to chodí ve včelím úlu, kolik je měsíců v roce,
že ranní vstávání má svá pravidla, navštíví Afriku i zvířátka z českého
dvorku, budou jezdit na koloběžkách, zacvičí si i zatancují. A hlavně
budou celou dobu zpívat spolu s Nelou Boudovou a Vilémem Čokem, kteří písničky do show nazpívali.

Mimořádná komedie o krizi středního věku napsaná v tradici nejlepšího anglického humoru. Vtipné dialogy a situační gagy jsou samozřejmou předností hry uváděné s velkým úspěchem po celém světě.
Vstupné 490, 470, 450, 410 Kč
Skupina DA		

Hudebně zábavná a naučná show s velkoplošnými animacemi.
Předprodej od 22. 6. 2022

Vstupné 120 Kč
Skupina RD		

Předprodej od 17. 6. 2022

pondělí 26. září 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

připravujeme
středa 5. října od 19 hodin

lucie bílá
Koncert jedné z nejpopulárnějších hvězd současné české popové
scény a muzikálové star Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra
Maláska. Hostem večera bude operní pěvec Dušan Růžička a DPS
Vrabčáci z Jablonce nad Nisou.
Předprodej od 15. 6. 2022

Vstupné 850 Kč

pátek 30. září od 19 hodin

koncert

václav hudeček
a martin hroch
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

pondělí 17. října od 19 hodin

Mistrovské housle Václava Hudečka, sólisty prestižních světových orchestrů, doprovodí cembalista Martin Hroch, člen Britské cembalové
společnosti, sólista řady významných orchestrů v ČR i Evropě. Zazní
díla od baroka po klasicismus.
Vstupné 390 Kč

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

Skupina H
Koncert je zakončením projektu
„Město plné tónů“, který se koná za
finanční podpory Státního fondu
kultury ČR.

koncert

Předprodej od 1. 4. 2022

činohra

Městské divadlo
Jablonec nad Nisou

dva nahatý chlapi
Sébastien Thiéry
JT Promotion Praha
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová
Pro velký úspěch se na jablonecké jeviště navrací bláznivá komedie
kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví
v Paříži velké úspěchy.
Vstupné 490, 470 Kč		

Předprodej od 20. 6. 2022

výstava
Vernisáž 6. 9. 2022 od 17 hodin

výstava obrazů

Štefan škapík
„CO JSEM NAŠEL ZA SKŘÍNÍ“
Výstava potrvá do 31. 10. 2022. Ve foyer divadla je zpřístupněna
vždy v době divadelních představení.

Program

září 2022

