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3. st. Úvod do neštěstí - 19 h
- kultovní kniha amerického psychologa rakouského původu
Paula Watzlawicka převedená do divadelní řeči.
5. pá. Vánoční příběh - pro děti - 17 h
Vánoční příběh pro vás sehraje a jedinečným způsobem
převypráví Víťa Marčík ml. (Divadlo Já to jsem).
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6. so. Jakub J. Korčák, Novoluní - 19.30 h
Rozpadávající se vztahy a krize středního věku a otázky
po smyslu života i odpovědnosti za vlastní úděl.
7. ne. Vánoční dárek – pro děti - 16 h
Činoherní představení plné koled, tradic a vánočních zvyků
pro celou rodinu.
8. po. Jasuko Omači, Z deníku hraběnky M. – 10 h
Příběh japonské dívky Micuko Aojami, která se stala
„matkou sjednocené Evropy.“ Hraje: Zora Jandová,
úprava textu a režie: Olga Strusková.
12. pá. Vzestupy, střety a pády civilizací - 19 h
Komponovaný večer se světově uznávaným egyptologem
profesorem Miroslavem Bártou.
13. so. Robin Hawond, Dokonalá svatba - 19 h
Bill s Ráchel jsou šťastný pár, který má před svatbou. Jenže
v den svatby se Bill probudí v hotelu s neznámou dívkou
v posteli... Hrají: Olga Lounová, Filip Tomsa ad.
14. ne. Vánoční představení Dětského talentu – pro děti
Legenda o Krabatovi - 15 h
Láska je silnější než všechna kouzla.
Mrtvá nevěsta - 16 h
Svět živých a svět mrtvých.
Někdo to rád horké?...Někdo to rád horké! -17 h
Nikdo není tím, čím se zdá... protože… někdo to rád horké!
16. út. Kouzelné housle Alexandera Schonerta -19 h
Od židovství ke křesťanství
Unikátní koncert houslového virtuóza.
19. pá. Příběhy zvonů - 18 h
Komponovaný večer s vyprávěním o zvonech.
Večerem provázejí Josef Somr a Táňa Fišerová.
20. so. S. Thiéry, Jak houby po dešti - 19.30 h
Starší manželé, peníze nejasného původu a postupná změna životních hodnot v absurdní komedii.
21. ne. Jazzové vánoce Armina Reicha - 19.30 h
Vánoční zpěvy, písně a skladby v slušném a slušivém jazzovém hávu navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Za podpory:
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