UŽ TROUBĚJÍ

pátek 3. 7. 2015

ANI O DEN DÝL

středa 8. 7. 2015

Divadelní spolek Frída
Už troubějí, je komorní poetickou drobnokresbou osudu dvou
mužů, kteří se setkají v období mezi fyzickou smrtí
a odchodem duše do časoprostoru.
Hrají: Barbora Munzarová, Radim Novák a Martin Trnavský
Po představení bude hrát CM Primáš, proběhne ochutnávka
vín První vinařské spol. s r.o.
Vstupné: 350,- Kč

Divadlo SemTamFór
Dva muži a jedna žena. Klasický manželský trojúhelník? NE!
Podstatou není zdolat svého soupeře a získat ženu svých snů,
ale naopak se ženy, za pomoci kamaráda, zbavit.
Proběhne ochutnávka vín hustopečských vinařů.
Vstupné: 130,- Kč

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU

pátek 10. 7. 2015

Sophia Art, divadelní agentura
Děj hry se odehrává na jednom hradě. Vrtochy pána hradu
přivádí jeho samého do komických situací při touze po
výměně ženy kterou si přivedl v nedávné době na sídlo.
Hrají : Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Veronika Nová, Lukáš
Langmajer, Anna Kulovaná, Karel Soukup.
Po představení bude hrát CM Eliška, proběhne ochutnávka
vín Vinařství Prchal.
Vstupné: 350,- Kč

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

neděle 12. 7. 2015

S HLAVOU V OBLACÍCH

středa 15. 7. 2015

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ

pátek 17. 7. 2015

Divadlo Koráb
Není snadné najít kamaráda, ještě horší je, když kluk hledá
kamarádku a nejhorší je, když citlivý princ hledá citlivou
princeznu a ještě k tomu má přísnou maminku a hodného
tatínka jak už to bývá.
Začátek představení v 18 hodin.
Vstupné: 70,- Kč

Divadelní soubor Amadis
Tři letušky a jeden pilot z různých leteckých společností se
rozhodnou vyřešit své finanční potíže malou, jednorázovou
brigádkou - bombovým útokem na soukromé letadlo jim
neznámého zbohatlíka.
Proběhne ochutnávka vín hustopečských vinařů.
Vstupné: 130,- Kč

Agentura Harlekýn
Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním.
Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život, přivlastní
si vás a nakonec rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech.
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda.
Po představení bude hrát CM Lašár, proběhne ochutnávka
vín Vinařství Jurák & syn.
Vstupné: 350,- Kč
Začátky představení ve 20:30 hodin (pokud není uvedeno jinak).
Hraje se za každého počasí. V ceně vstupenky je sklenička vína.
Předprodej vstupenek:
TIC Hustopeče, Dukelské nám. 23, tel.: 519 412 909
Prostřednictvím portálů Ticketstream a SMS ticket.
Permanentka pouze 1.000,- Kč

