Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné
s 50% slevou.
Listopad 2017
1. 11. v 19h Mahenovo divadlo: Marina Carr: U kočičí bažiny - Irský venkov, syrový kraj bažin a
rašelinišť. Střet dionýsovského, barbarského, předkřesťanského živlu se světem tvrdých,
bigotních venkovanů je vždy fatální. Drtí, trhá a spaluje.
12. 11. v 19h Reduta: Ira Levin: Veroničin pokoj - Mrazivý horor – nebo rozštěp duše, z něhož
mrazí neméně?
15. 11. v 19h Mahenovo divadlo: Jiří Křižan: Je třeba zabít Sekala - Rok 1943. Dva tvrdí a
drsní chlapi. Statečný cizinec a místní zloduch. Osudový a nevyhnutelný konflikt se blíží stejně
neúprosně jako hodinová ručička k „pravému poledni“. Střetnutí kováře Barana a parchanta
Sekala dospěje až k souboji na krev.
17. 11. v 19h Mahenovo divadlo: Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy - Příběh o tom, co se
stane, když na sebe narazí mučivá touha a strach. Když si sestřenice vezme bratrance. Když
stárnoucí dívka, o kterou nikdy muži moc nestáli, doufá, že najde lásku, rozkoš a mateřství v
náručí obletovaného krasavce, který chce jenom v klidu přežít s jejími penězi a uchránit si své
strašlivé tajemství. Příběh o tom, že největším lidským hrdinstvím je umět přijmout svůj osud.
18. 11. ve 14h a v 17h Mahenovo divadlo: Ludvík Aškenazy: Jak jsem se ztratil aneb malá
vánoční povídka - Nic není nemožné! Zvlášť, jste-li dítko školou povinné a ztratíte se tatínkovi
ve městě plném shonu. A ke všemu na Štědrý den! Fantazie běží na plné obrátky a za každým
rohem číhá neuvěřitelné dobrodružství.
22. 11. v 19 h Reduta: Improvozovna - Příští zastávka…Improvozovna! Adrenalin, vzrušení i
průtrž mračen v obličeji Vás čekají v dalším pokračování našeho improvizačního seriálu.
improvozují: Michal Dalecký, Roman Blumaier, Jiří Jelínek, Jiří Kniha, Alexandr Stankov
28. 11. v 19h Reduta: Lucie Blabola Bulisová: Drazí v Chomutově - Do Bulisova světa
hudebního i soukromého se na základě jeho korespondence a písní ponoříme nikoliv
prostřednictvím nostalgického vzpomínání na předčasně zesnulého autora hudby k
legendárním provázkovským a hadivadláckým inscenacím šedesátých a sedmdesátých let či k
inscenacím Ivo Krobota v Činoherním klubu nebo Jakubiskových či Chytilové filmů.
29. 11. v 19h Reduta: Karel Schulz: Kámen a bolest - Strhující životní příběh Michelangela
Buonarrotiho, jednoho z géniů italské renesance.
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