Dovolujeme si Vás pozvat na představení za zvýhodněné vstupné
s 50% slevou
Září 2017
3. 9. ve 20:30h, 4. 9. ve 20:30h, 5. 9. ve 20:30h Biskupský dvůr: Letní baletní koktejl 2017 Vychutnejte si taneční mix toho nejlepšího z repertoáru Baletu NdB pod širým nebem a
v nádherném prostředí pod brněnským Petrovem! Zpříjemníme vám konec léta...
6. 9. v 19:00h MD: David Seidler: Králova řeč - Král problémy mít může – řešit je však musí.
Příběh vychází ze skutečnosti: sleduje boj budoucího anglického krále Jiřího VI. (1895–1952) s
handicapem, který by mohl ohrozit nejen jeho vlastní pozici, ale také celou společenskopolitickou situaci v zemi, stojící na prahu druhé světové války. Vypjatá doba si žádá ve svém
čele pevného muže, kterým jen stěží může být koktající král…
11. 9. v 19:00h MD: Jiří Křižan: Je třeba zabít Sekala - Divadelní adaptace sugestivního
filmového scénáře Jiřího Křižana. V titulní roli Igor Bareš!! Nominace na Cenu Thálie pro
Tomáše Šulaje (Jura Baran) a Dušana Hřebíčka (Záprdek-Lžičař).
15. 9. v 19:00h MD: William Shakespeare: Něco za něco - „Jediná naděje, kterou
Shakespearova hořká komedie nabízí, spočívá v tom, že mobilizuje smysl pro spravedlnost.“,
říká překladatel a shakespearolog Martin Hilský. Téma navýsost aktuální! Po téhle hře už
Shakespeare žádnou komedii nenapsal.
18. 9. v 19:00h MD: Neil Simon: Apartmá v hotelu Plaza - Světově proslulá komedie (premiéra
1968) neméně proslulého dramatika, „amerického Molièra“, který náleží mezi nejhranější a
nejplodnější autory divadelní, filmové scény 20. století.
19. 9. v 19:00h MD: Yasmina Reza: Bůh masakru - Banální chlapecká potyčka se stane
spouštěcím mechanismem jiskřivého rodičovského duelu. Původní idea dvojice zúčastněných
párů (Tereza Grozsmanová, Petr Bláha a Klára Apolenářová, Petr Halberstadt), s grácií vyřešit
pojistnou událost bere vzápětí za své, a na povrch se rychle derou předsudky, vzájemná averze
a animální pudy.
19. 9. v 19:00h Reduta: Ira Levin: Veroničin pokoj - Příběh, u kterého není až do poslední
chvíle jasné, co vlastně sledujeme. Fantazii o cestování v čase? Ďábelsky vykonstruovaný vtip?
Temný psychologický thriller? A existuje Susan, či byla pouze v představách nemocné
Veroniky?
23. 9. v 19:00h MD: Marina Carr: U kočičí bažiny - Irská Médea. Irský venkov, syrový kraj
bažin a rašelinišť.
26. 9. v 19:00h Reduta: Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť - Vše, co se snažíme předvídat, je
posuzováno z hlediska naší předešlé zkušenosti. Zkušenost však ukazuje, že nám žádná
předešlá zkušenost nepomůže...
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27. 9. ve 20:30h Reduta: Listování Lukáše Hejlíka - ZVÍŘE (za účasti Torey Hayden!! +
diskuze + prodej knih + autogramiáda) Příběh o klukovi, který promluvil Jsou knihy, které
pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti - přesto se od nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z
nich je další příběh zkušené dětské psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který
se na začátku příběhu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí.
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