únor 2018
Premiéra
Neúp!ní

19:00

1

Čt

6

Út

7

St

Perfect Days
„romantická“ komedie
19:00

(malý sál MDK)

Nadaný žák

10:00

3

So

4

Ne

10

So

Gur Koren

komorní duel

konverzační crazy komedie

Premiéra

11 Ne

komedie v rytmu electro swingu

15

Čt

17 So

sněhobílá komedie

Česká premiéra současné izraelské komedie oceňovaného autora Gura Korena v režii Jiřího Š. Hájka.

DONAHA!
muzikál o odhalení „se vším všudy“
19:00

Neúp!ní
sněhobílá komedie
19:00

Neúp!ní
sněhobílá komedie
20:00

17 So

Divadelní ples 2018
na téma „zlatá šedesátá“
19:00

19 Po

(malý sál MDK)

Žena v černém
divadelní horor
19:00

20

Út

22

Čt

23

Pá

Past
detektivní komedie

G

iornovi jsou mafiánská rodina, která se už třetí generaci specializuje na pašování drog, ale nedaří se
jim doručit již několikátou zásilku v řadě, tentokrát do
Makedonie. Klient zuří a dává klanu poslední šanci…
„Fantastické divadlo“ je divadelní soubor, jehož členy
jsou výhradně „lidé se zvláštními potřebami“, to znamená slepci, autisté, hluchoněmí a lidé s mentálním
hendikepem. Nacvičují Romea a Julii na makedonský
amatérský festival. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu
ministerstva však hrozí, že nikam nepojedou… Co
všechno se může stát, když se protne svět mafie se
světem postižených? A když ještě do toho všeho zasáhne láska?
Režie: Jiří Š. Hájek;
hrají: Jaroslav Slánský,
Jana Zenáhlíková,
Barbora Janatková,
Viktor Zavadil,
Barbora Hron Vovsíková
a další.

Premiéra:
sobota 10. února / 19:00
Inscenaci uvádíme pod
záštitou Velvyslanectví Státu
Izrael v České republice.

19:00

EXPOp 67
popová revue z let 60.
19:00

(Divadelní kavárna MDK)

Večerní snídaně
s Hron Vovsíkovými
19:00

27 Út

DONAHA!
muzikál o odhalení „se vším všudy“
19:00

28

St

Central Park West
konverzační crazy komedie

Změna programu vyhrazena.

pohádka z krajiny sněhu a ledu

Mijoko a hvězda
výprava do kouzelného světa

Zlatá šedesátá
Divadelní ples 2018

L

etošní ročník divadelní plesu se ponese v duchu
60. let. Přijďte si společně s námi připomenout
tuzemské (i světové) hudební, filmové či taneční
hity tohoto jedinečného období! Pokud byste kromě
večerní róby či smokingu chtěli přijít raději v tematickém retro kostýmu, máte možnost! Těšit se
můžete na naše speciální filmové dotáčky a na originální vystoupení herců a hereček našeho souboru.
Na programu bude také tombola a soutěž o nejlepší
kostým. A nebudete ochuzeni ani o tradiční půlnoční
překvapení! To vše za doprovodu kapely Koalaband!

Superkluk
Kájova prázdninová superdobrodružství
15:00

18

Ne

24

So

25

Ne

Záhada hlavolamu
dobrodružný příběh Rychlých šípů
10:00

Pták Ohnivák
putování princezny Albi za ztraceným dětstvím
15:00

Olaf a sněžný drak
pohádka z krajiny sněhu a ledu

Po roce opět
Masopustní průvod
s Lampionem

L

etos se s námi opět můžete zúčastnit Masopustního
průvodu, který se uskuteční 10. února ve 12:30 od
Divadla Lampion. Kromě průvodu maškar jsme si pro
Vás tento rok připravili též tradiční masopustní maňáskovou rakvičkárnu v hornickém skanzenu Mayrau.
Samotný program bude začínat 10. února v 15:00 v hornickém skanzenu Mayrau. Těšíme se na Vás!

Výtvarné dílny
Tematické výtvarné dílny v ateliéru Divadla Lampion
4 / Ne / 13:30

Nejhezčí soplová bublina
nazdob si balónek

11 / Ne / 13:30

Hvězdná ozdoba
skládačka z papíru

18 / Ne / 13:30

Bludiště pro korálku
hlavolam z obalu na cd

25 / Ne / 13:30

Draci na provázku
loutka z papírových ruliček

sobota 17. února / 20:00
www.divadlokladno.cz

www.divadlolampion.cz

Derniéra

13

Út

Olaf a sněžný drak

10:00

Neúp!ní
19:00

12

zábavný návrat do dětství

15:00

Mnoho povyku pro nic
19:00

Po

Tajemství naší skříně
10:00

Central Park West
19:00

10 So

pohádka s kašpárkem, čerty a princeznou
15:00

19:00

8 Čt

Čertovská pohádka

