
  

NAŠI 
PŘÁTELÉ:

ZÁŘÍ

z á ří + ř í j e n
2020

„Páni, já to hned říkal, že je chyba mít 
hosty v den naší první vraždy.“ Manže-
lé Molovi přijali pozvání na večeři do 
Morové ulice. Hostitelé ovšem neumějí 
vařit a uprostřed místnosti stojí zamče-
ná truhla. Naštěstí je možné objednat 
si pizzu a věnovat se společenským 
hrám. Alespoň na chvíli… Černo-černá 
komedie Davida Gieselmanna v podá-
ní ústeckého Činoherního studia bude  
v NDL k vidění v úterý 15. září večer.

::  Černo-Černý Činoherák 

Původní loutková hra dramatika Víta Peřiny v režijním zpracování reno-
movaného plzeňského loutkáře Tomáše Dvořáka (v NDL např. Alibaba  
a čtyřicet loupežníků, Labutí jezírko, Komáři se ženili aj.) se sice odehrává  
v pravěku, inspirací pro její vznik však byla klasická Shakespearova tragédie 
Romeo a Julie.  V inscenaci s hudbou Vratislava Šrámka hraje kompletní 
herecký soubor a o výpravu se postarala trojice Kamil Bělohlávek (scéna) 
a Petr a Galina Kavanovi (loutky). Mimochodem, výstava loutek Petra Ka-
vana od října ozdobí prostory divadelního baru! Premiéra Boje o oheň má 
magické datum – 10. 10. 2020!

::  SlavnoStní uvedení kabinetu zázraků
Již v červnu jsme pro omezený počet 
diváků uvedli v „pandemické premiéře“ 
studiovou inscenaci Kabinet zázraků 
neboli Orbis pictus, na jejíž slavnostní 
znovuuvedení dojde (a to hned dva-
krát) v sobotu 19. září. Inscenace, která 
se inspiruje ve světově proslulé učebni-
ci Jana Amose Komenského, je vlastně 
jakýmsi „divadelním úvodem“ do fun-
gování planety Země a připravil ji tvůrčí 
tým pod vedením režisérky Michaely 
Homolové.

::  Pra-Premiéra S magickým datem

Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli setkávají v su-
terénu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný muž, 
jak se záhy ukáže, profesionální hráč. Rozehrává se napínavá partie, v níž 
zdaleka nejde jen o karty. Komedie Patricka Marbera, ve které exceluje 
téměř kompletní mužská část souboru Dejvického divadla, je na programu 
v úterý 20. října.

::  DEJVICKÝ POKER 

více

více

více

• SOBOTA 12. 9. (10:00 A 11:00)      
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
KOmENTOVaNÉ PROHlÍDKY NaIVNÍHO DIVaDla 
• ÚTERÝ 15. 9. (19:30)    
ČINOHERNÍ STuDIO ÚSTÍ N. l. 
PaN KOlPERT 
• SOBOTA 19. 9. (15:00 A 17:00)    
SlaVNOSTNÍ uVEDENÍ 
KabINET zázRaKů   
• SOBOTA 26. 9. (10:00)    
KOmářI SE žENIlI 
aNEb zE žIVOTa ObTÍžNÉHO HmYzu                                                                                                                                            

více

Pro naše příznivce z Plzeňska máme dobrou zprávu – v sobotu 12. 9. 
bude soubor NDL hrát na tamním prestižním festivalu Divadlo. Drama-
turgie přehlídky letos z našeho repertoáru vybrala trampskou komedii  
O hodině navíc aneb Potlach v hustníku.
Ale ani liberečtí diváci nepřijdou tou dobou zkrátka. Chystáme pro ně dvě 
komentované prohlídky zákulisím, které pořádáme v rámci Dnů evropské-
ho dědictví. O historii Naivního divadla a jeho zázemí se můžete dozvědět 
více, pokud k nám ve zmiňovanou sobotu zavítáte v 10 nebo v 11 hodin..

::  Na dvou froNtách 

více

více

ŘÍJEN

PŘEdProdEJ Na ZÁŘÍ JIŽ BĚŽÍ. 

více

více

• Sobota 3. 10. (10:00)                                                                              
BUDULÍNEK 
• Sobota 10. 10. (17:00)                                                                                
PREMIÉRA 
Boj o ohEň 
• Sobota 17. 10. (10:00)                                                                               
o BERáNKovI, KtERý sPADL z NEBE 
• ÚtERÝ 20. 10. (19:30)  
DEjvIcKÉ DIvADLo PRAhA  
DEALER’s choIcE 
• ČtvRtEk 22. 10. (17:00)  
PoDvEčER v NAIvNÍM  
čEchy LEžÍ U MořE 
• Sobota 24. 10. (10:00 a 15:00)                                                                               
čEchy LEžÍ U MořE 
• Sobota 31. 10. (17:00)                                                                               
Boj o ohEň

více

více

HRAJEME !!!

více

KOmPLETNí PROgRAm NDL více

Víte o někom, kdo by chtěl dostávat tento dvouměsíčník  
na svůj e-mail? Stačí poslat adresu dotyčného příjemce na:  
info@naivnidivadlo.cz. Děkujeme!

více

více PředProdej na řÍjen od 21. 9. 

více

více

více

http://www.koop.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.liberec.cz/
http://www.naivnidivadlo.cz/viewer.php?clanek=Pratele
https://www.youtube.com/watch?v=Zv6M2TgSXaQ
https://www.visitliberec.eu/kalendar-akci/?date=2020-09&e=73521
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/kabinet-zazraku-neboli-orbis-pictus
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/komari-se-zenili-aneb-ze-zivota-obtizneho-hmyzu
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/o-berankovi-ktery-spadl-z-nebe
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/hvezdny-posel
https://www.cinoherak.cz/repertoar/pan-kolpert/
https://www.visitliberec.eu/kalendar-akci/?date=2020-09&e=73521
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/boj-o-ohen
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/cechy-lezi-u-more
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/cechy-lezi-u-more
https://www.dejvickedivadlo.cz/repertoar?dealers-choice
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/kabinet-zazraku-neboli-orbis-pictus
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/program
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/program
https://www.cinoherak.cz/repertoar/pan-kolpert/
https://www.dejvickedivadlo.cz/repertoar?dealers-choice
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/budulinek
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/boj-o-ohen
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/boj-o-ohen

