
11.9.

17.11.

12.9.

27.11.

4.12.

18.12.

17.12.

Vstupné     0 Kč10

Vstupné   0 Kč6

Vstupné      Kč60

Vstupné     0 Kč12

Vstupné   0 Kč6

HRA

POHÁDKA

POHÁDKA

KOMEDIE

KOMEDIE

KOMEDIE

15.00

18.00

15.00

18.00

15.00

19.30

19.30

DS Vojan Libice nad Cidlinou

DS Vojan Libice nad Cidlinou

DS Vojan Libice nad Cidlinou

Česká beseda Daruvar (Chorvatsko)

Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod

DS Jiří Poděbrady

Václav Havel

Vlastimil Peška

Bengt Ahlfors

Eric Assous

Yvonna Kršková a Jan Prokeš

Divadelní skupina ČB1Sebranka

Vernisáž

Měla babka

Popel a pálenka

Nájemníci

Pekelná pohádka

Vánoční sen

Manželé v nesnázích

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Obc Libice n Cí . . a Opolany

Libice nad Cidlinou

Vstupné     0 Kč10

DIVADELNÍ
ro níkč

LIBICKÝ

PODZIM 202120

23.10.

Vstupné        Kč100

POHÁDKA

18.00

24.10. POHÁDKA

15.00

1.Neratovická divadelní společnost Neratovice
Zdeněk Kozák

Popelka

Vstupné   0 Kč6

KOMEDIE

Změna programu vyhrazena.

DS Jiří Poděbrady

Hra Vernisáž je o osobní svobodě a o tom, jak tuto svobodu svazuje maloměšťácký způsob života. O tom, jak se z
nás stávají opět „spotřebitelé” a „sběrači” věcí a zážitků, což paradoxně nevede k pocitu osobního i
celospolečenského štěstí.

Úspěšná pohádka „Měla babka čtyři jabka” je určena pro nejmenší diváky. V každém jablíčku je skryta jedna
pohádka. Uslyšíte známé dětské písničky, uvidíte velké loutky zvířátek. Premiéra byla 3. 11. 2007.

Vánoční pohádka. Je Štědrý den. Ve všech rodinách si sednou lidé u sváteční večeře, jen mrzoutský skrblík je
doma sám se svými zlaťáky. Kromě svých peněz však nemá nic a nikoho. Vánoční sen mu přivede tajemnou
návštěvu, se kterou prožije něco neobyčejného.

V podzámčí královského sídla žije zlatník - vdovec se svou
dcerou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se
zlatník znovu oženil. Nahoře na zámku pobývá mladý král
této země, který by už rád založil rodinu, ale dosud nenašel
tu pravou. A tak se stane, že je vyhlášeno konání slavného
plesu, na němž si král vybere budoucí královnu.

Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se různí. Jinak se
na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát rozvedená dcera, nezaměstnaný syn či jeho bývalá
manželka. Přestože jde o příběh plný černého humoru, nechybí v něm optimismus a láska, která kvete v každém
věku.

Inscenaci budete rozumět, daruvarští ochotníci hrají v češtině. Už pětkrát jste mohli vidět naše krajany
z Daruvaru v Libici n. C. V této komedii jde o velký podfuk, který začne vyplouvat na povrch v až v
okamžiku, kdy Linda objeví v prádelníku svého manžela ERIKA dámské prádlo nadměrných velikostí.

Komorní komedie z manželského života. Didier a Karin se právě v televizi dodívali na Madisonské mosty. Hned
poté u nich začne dialog o filmu, ale i o smyslu jejich manželství... Skončí jejich manželství nebo ne?

Délka 55 minut

Délka 65 minut

Délka 50 minut

Délka 100 minut + přestávka

Délka 65 minut

Délka 95 minut + přestávka

Délka 60 minut

Délka 95 minut + přestávka

Délka 105 minut + přestávka

www.facebook.com/vojanlibice www.vojanlibice.cz

Jiří Teper

čtyři jabka

Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se různí. Jinak se
na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát rozvedená dcera, nezaměstnaný syn či jeho bývalá
manželka. Přestože jde o příběh plný černého humoru, nechybí v něm optimismus a láska, která kvete v každém
věku.

Příběh o jednom dobrotivém pekaři, bandě čertů a jedné čertici. Co se všechno může stát,
když se čertice rozhodne naučit pekařskému řemeslu? Splní svůj úkol - lákat pekaře ke hříchu
- nebo se v ní probudí lidské srdce? A když už jsme u těch čertů - možná přijde i Mikuláš.

DS Vojan Libice nad Cidlinou
Bengt Ahlfors

Popel a pálenka

Vstupné     0 Kč12

PRVNÍ PREMIÉRA

DRUHÁ PREMIÉRA


