Z Á Ø Í

Z Á Ř Í

2020

2020

Terrence McNally, David Yazbek
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Donaha!

Muzikál

5. so 19:00

X

Donaha!

Muzikál

6. ne 14:30

NO

7. po 19:00

K

Krvavá svatba

8. út 19:00

L

Donaha!

9. st 19:00

C

Dům Bernardy Alby

10. čt 19:00

D

Donaha!

11. pá 19:00

-

Když se zhasne

20:00

-

Balet pro Olomouc

12. so 16:00

ZO

Kočičí hra

13. ne 16:00

YO

Její pastorkyňa Opera

14. po 19:00

-

Evžen Oněgin

Činohra

15. út 19:00

-

Lovci perel

Opera ÙÙ

16. st 19:00

-

Mamzelle Nitouche

Opereta

17. čt 19:00

-

Na tý louce zelený

Opereta

18. pá 19:00

P

Nedotknutelní

Činohra

19. so 19:00

-

Krvavá svatba

Balet

20. ne 19:00

-

Kupec benátský

21. po 19:00

A

Nedotknutelní

22. út 19:00

B

Cornevillské zvonky

Opereta

Balet

=PRVNÍ UVEDENÍ=

Muzikál
Činohra

Muzikál
Činohra • Hrajeme v Divadle na Šantovce
OPEN AIR Horní náměstí

Činohra •
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Činohra
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Činohra

-

Zvonokosy

Muzikál

25. pá 19:00

-

Boží mlýny

Činohra

26. so 19:00

-

Giselle

Balet

19:00

-

Královny

Činohra •

27. ne 19:00

-

Postřižiny

Činohra

28. po 19:00

-

Splašené nůžky

29. út 19:00

L

Così fan tutte

19:00

-

Jméno

Činohra •

30. st 19:00

C

Giselle

Balet

Nedotknutelní

=RODINNÉ DIVADLO=

Hrajeme v Divadle na Šantovce

Činohra
Opera Ù
Hrajeme v Divadle na Šantovce

l představení bez přestávky, Ù v italském originále s českými titulky, ÙÙ ve francouzském originále s českými titulky

Zájezdy divadla: 22.9. Starci na chmelu Kroměříž

Změny vyhrazeny. Aktuální program naleznete na www.moravskedivadlo.cz.
Předprodej na září zahájen 20. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500

Foto Daniel Schulz

Olivier Nakache, Éric Toledano

Opereta

23. st 19:00

Donaha!
Co chcete víc...
Téměř osmi set repríz se na Broadwayi dočkal tenhle
jedinečný a všemi milovaný komediální muzikál, který měl
světovou premiéru v roce 2000 a s rychlostí morové epidemie se pak rozšířil do celého světa. Už v roce 2002 bavil
diváky na anglickém West Endu a v roce 2005 doputoval, díky
libereckému divadlu F.X. Šaldy, také do České republiky, kde
se hraje nepřetržitě v několika divadlech zároveň už čtrnáct
let. Námětem mu byl stejnojmenný britský film z roku 1997,
vyprávějící příběh o pěti propuštěných ocelářích, kteří ne a ne
zakopnout o jakoukoliv novou práci. V duchu hesla „Zoufalí
lidé dělají zoufalé věci“ se tak tito tátové od rodin rozhodnou,
že nejsnazší cesta k penězům vede skrze striptýzové
vystoupení. Co na tom, že věkem, pohybovou průpravou,
natož pak fyzickou konstitucí ani zdaleka neodpovídají zažité
představě o profesionálních tanečnících. Tihle striptéři ze
zoufalství to nevzdají a svůj spásný nápad dotáhnou až do
naha! Režisérem tohoto rockově-funkového muzikálu, který
je snem snad každého divadelního diváka něžného pohlaví,
bude Petr Hašek, umělecký šéf Malého divadla v Českých
Budějovicích, pro kterého to bude premiérová spolupráce
s naším činoherním souborem. Petr Hašek je absolventem
režie na DAMU, spoluzakladatelem souboru Geisslers
Hofcomoedianten a v minulosti spolupracoval například
s Divadlem LETÍ, Divadlem Minor, hradeckým Divadlem Drak
nebo Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích.

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500

Světová divadelní premiéra
Těžko byste našli jiný francouzský film, od dob komedií
s Louisem de Funèsem, který se tak výrazně zapsal do
podvědomí českých diváků a nejen jich. Naprosto strhující
příběh mistrně balancující na hraně komedie a dramatu
vychází ze skutečného života Philippa di Borgi, jehož
knihu Le Second Souffle zfilmovali v roce 2011 režiséři
Toledano a Nakache a vytvořili tak jeden z nejuznávanějších
evropských filmů poslední dekády, jenž posbíral celou řadu
cen a na mnoho dalších byl nominován. Dojemné vyprávění
o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk
odkázaný výhradně na pomoc druhých nemusí ztratit smysl
života, nás zavede do současné Paříže, kde si ochrnutý
a bohatý aristokrat Philippe vybere za svého nového
opatrovníka energického mladíka marockého původu,
kterého právě pustili z vězení, v němž strávil šest měsíců. Je
až s podivem, že se snímek, který v rámci kin pokořil divácké
rekordy ve většině Evropy, dosud nedočkal svého divadelního
zpracování. Jednání se zastupující francouzskou agenturou
vyústila v dohodu, díky níž uvede Moravské divadlo Olomouc
adaptaci tohoto věhlasného filmového díla ve světové
divadelní premiéře! Nesnadnou a velmi zavazující režijní
výzvu přijal bývalý umělecký šéf Městského divadla v Mladé
Boleslavi a současný kmenový režisér Městských divadel
pražských Pavel Khek, pro kterého to bude první pracovní
setkání s činohrou Moravského divadla. Byl to právě Pavel
Khek a jeho výjimečný a progresivní režijní rukopis, který se
výrazně podílel na nedávném zisku hned dvou Cen Thalie pro
mladoboleslavský činoherní soubor.
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