SEZÓNA 80
Nabídka divadelních představení
a volných termínů na období
DUBEN – ČERVEN 2020
OBECNÉ INFORMACE
Volné termíny pro hromadné objednávky jsou uvedeny u jednotlivých
představení.
Nabízíme možnost využít dotované dopravy autobusy HDJ, pro informace
kontaktujte obchodní oddělení.
Nabízíme volnou vstupenku pro organizátora hromadné objednávky.
Ceny vstupenek pro hromadné objednávky uvádíme u jednotlivých titulů.
Slevy na vstupném při hromadných objednávkách:
žáci, studenti - 15%
ZTP, svazy invalidů - 30%
organizované svazy seniorů - 15%
vstupné na pohádky je již zvýhodněno a platí pouze slevy pro ZTP.
V případě zájmu zašleme k titulům další materiály – podrobnější kartu
inscenace, tiskovou zprávu, k případné další prezentaci plakát nebo
letáček.
Divadlo a bufet ve foyer velké scény jsou otevřené hodinu před
představením, Divadelní kavárna v pasáži otevírá ve 14 hodin.
KONTAKTY obchodní oddělení:
hromadné objednávky
Petr Bača
tel.: 567 161 092
mail: baca@hdj.cz

objednávky – rezervace celého divadla
Jana Mikešová
tel.: 603 555 158
mail: mikesova@hdj.cz

pokladna
tel.: 567 161 014
mail: prodej@hdj.cz

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení. Rádi
s Vámi probereme Vaše otázky či poradíme s výběrem titulu. Při plánování s dostatečným
předstihem se pokusíme vyhovět Vašim termínovým požadavkům.

PŘIPRAVUJEME na velké scéně
Henrik Ibsen HEDA GABLEROVÁ
Norský dramatik Henrik Ibsen je považován za zakladatele moderního divadla. Na jevišti HDJ se nikdy
neinscenovaly jeho vrcholné hry, mezi něž patří Heda Gablerová. Ať už je drama Hedy Gablerové bojem
o vnitřní svobodu a nezávislost ženy, touhou po vlastním sebeuplatnění či bojem s předem danými
konvenčními rolemi, hostující režisér Tomáš Procházka připravuje silné herecké divadlo.
Délka představení bude známá po premiéře
Premiéra 4. dubna 2020

Cena vstupenek 180,- 200,- 210,-

Volné termíny: pondělí 6. 4. v 19.00 * středa 8. 4. v 19.00 * úterý 21. 4. v 17.00 * pátek 24. 4. v 19.00
sobota 25. 4. v 19.00 * úterý 28. 4. v 19.00 * čtvrtek 30. 4. v 19.00 * středa 6. 5. v 19.00 * čtvrtek 7. 5.
v 19.00 * sobota 9. 5. v 19.00 * úterý 12. 5. v 19.00 * čtvrtek 14. 5. v 19.00 * pátek 12. 6. v 19.00 * sobota
13. 6. v 19.00 * čtvrtek 25. 6. v 19.00 * pátek 26. 6. v 19.00

PŘIPRAVUJEME na velké scéně
Dodo Gombár MARTINŮ – ČESKÁ RAPSODIE BOHUSLAVOVA
Horácké divadlo oslovilo jednoho z nejúspěšnějších současných divadelníků k tvorbě inscenace, která svým
tématem navazuje na naše koncepční věnování se osobnostem Vysočiny. Ve hře Martinů, kterou Dodo
Gombár pro naše divadlo napsal a bude režírovat, se vydává živě ohledávat osudy světově známého
skladatele Bohuslava Martinů, narozeného v závětří Vysočiny v Poličce.
Délka představení bude známá po premiéře.

Cena vstupenek 180,- 200,- 210,-

Premiéra 16. května 2020
Volné termíny: pondělí 18. 5. v 19.00 * středa 20. 5. v 19.00 * pátek 22. 5.v 19.00 * sobota 23. 5. v 19.00 *
čtvrtek 28. 5. v 19.00 pátek 29. 5. v 19.00 * sobota 30. 5. v 19.00 * úterý 2. 6. v 19.00 * čtvrtek 4. 6. v 19.00 *
pátek 5. 6. v 19.00 * úterý 9. 6. v 17.00 * čtvrtek 11. 6. v 19.00 * úterý 16. 6. v 19.00 * čtvrtek 18. 6. v 19.00 *
sobota 20. 6. v 19.00 * středa 24. 6. v 19.00

HRAJEME na velké scéně
Jaroslav Hašek, Roman Sikora OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Osudy dobrého vojáka Švejka - jeden z nejznámějších českých románů ve světovém
kontextu, přinášíme v dramatizaci, kterou pro naše divadlo napsal renomovaný autor
Roman Sikora. Důležitým odrazovým bodem ke stylizované inscenaci byla pro tvůrce
kabaretní minulost samotného Haška.
Panoptikální kabaretní kolotoč Osudů dobrého vojáka Švejka čítá přes padesát postav
(včetně dvou koňů), které ztvárňuje dvanáct herců, titulní postavu Švejka hraje Lukáš
Matěj.
Délka představení 3.00 včetně přestávky

Cena vstupenek 190,- 210,- 220,-

Volné termíny:
čtvrtek 2. 4. 2020 19.00 * pondělí 8. 6. 2020 17.00 * pátek 19. 6. 2020 10.00
Neil Simon PODIVNÝ PÁR

Parádní dámská jízda plná humoru, vtipných situací, ironie i sebeironie. Hra světového
klasika a jednoho z nejhranějších amerických autorů, v níž ústřední dvojici ztvárňují
herečky Lucie Sobotková a Lenka Schreiberová, v režii Zdeňka Duška.
Úspěšný americký hitmaker Neil Simon napsal nejprve mužskou verzi scénáře, který byl
nadšeně přijat a dočkal se filmového zpracování s Waltherem Matthauem a Jackem
Lemmonem v hlavních rolích (1968). Za svůj scénář byl Simon nominovaný na Oscara a
několikrát se k látce vrátil, v roce 1985 napsal její ženskou parafrázi.
Délka představení 2:25 včetně přestávky

Cena vstupenek 190,- 210,- 220,-

Volné termíny:
středa 1. 4. 2020 19.00 * úterý 26. 5. 2020 19.00 * pondělí 1. 6. 2020 19.00
Michal Skočovský, Barnora Jandová TAK ŠEL ČAS JIHLAVSKOU ULICÍ
Dramatická koláž, mozaika příběhů, dojmů, vjemů a dějinných událostí, které utvářely
duši města - očima režiséra, který se přistěhoval do prázdného bytu v jednom domě.
Kdo tady bydlel před ním? A jaký byl jeho příběh? A příběhy tisíce dalších lidí tohoto
města, tohoto kraje? Na koho a na co navazujeme? Ve městě s nelehkou historií,
kde kdysi vedle sebe žili Němci, Češi, Židé, jejichž sedmisetleté soužití před osmdesáti
lety skončilo. Pocit trosečníka, který uvízl v místě bývalého, dnes již zaniklého, „jihlavského jazykového ostrova“ a jeho ohledávání místa, kořenů a přetržené kontinuity.
Délka představení 2:20 včetně přestávky
Volný termín: úterý 7. 4. 2020 10.00

Cena vstupenek 180,- 200,- 210,-

Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk, Ivan Hlas ŠAKALÍ LÉTA
Instruktážní muzikál pro ty, co zapomněli a pro ty, co už nevědí.
Dobrý příběh, který v sobě obsahuje všechno, co určitě v divadle chcete zažít - humor,
zábavnost, zápletku, lásku a ještě něco navíc. Velkou porci skvělé muziky, která určitě
nikoho nenechá chladným. Hraje bezmála celý herecký soubor a rock´n´rollový band.
Česká muzikálová legenda z roku 1993 podle povídky Petra Šabacha, s hudbou Ivana
Hlase, je prvním celovečerním filmem Jana Hřebejka.
Délka představení 2:30 včetně pauzy

Cena vstupenek 210,- 230,- 240,-

Volné termíny:
pondělí 20. 4. 2020 19.00 * středa 22. 4. 2020 19.00 * středa 13. 5. 2020 19.00

Jaroslav Žák, Hana Burešová ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Kdo by neznal kultovní české filmy z konce 30. let Škola základ života a Cesta do hlubin
študákovy duše. Málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie,
kterou napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák.
V devadesátých letech pak tuto nestárnoucí divadelní hru upravila režisérka Hana
Burešová ve svižnou hudební komedii, ve které vedle vtipných studentských hlášek
a situací zazní také celá řada dobových swingových písniček.
Délka představení 2.30 včetně pauzy

Cena vstupenek 190,- 210,- 220,-

Volný termín:
pondělí 27. 4. 2020 10.00

HRAJEME na malé scéně
Johann Wolfgang Goethe: UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA
Dramatizace jednoho z neslavnějších děl světové literatury - milostný román, jenž
formou dopisů zasahuje čtenáře už od svého vydání v roce 1774 naléhavostí mládí,
láskou, osaměním, posedlostí či hledáním svobody.
Inscenaci na malé scéně připravil hostující režisér Jakub Čermák - frontman uměleckého
gangu Depresivní děti touží po penězích a dramaturg pražské kulturní scény Venuše
ve Švehlovce a jedna z nejvýraznějších osobností současné divadelní scény.
Délka představení 1:35 bez pauzy

Cena vstupenek 170,-

Volné termíny:
úterý 7. 4. 2020 19.30 * středa 3. 6. 2020 10.00 * sobota 27. 6. 2020 17.00

Lumír Košař, Tereza Říhová, Jaroslav Čermák
NEUVĚŘITELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ ÚSTAVY
Dobrodružná komedie nejen pro teenagery přiblíží fenomén ústavních pořádků
srozumitelnou, vpravdě dobrodružnou a komediální formou.
V povědomém prostoru anonymního obchodního centra zůstane uzavřená
skupina trosečníků, zatímco okolní svět zachvátila zombie apokalypsa. Náhodná
skupina devíti odlišných individualit si musí nastavit pravidla soužití a vytvořit
pro své společenství fungující řád.
Délka představení 1:40 bez pauzy
Volný termín: úterý 19. 5. 2020 10.00

Cena vstupenek 170,-

PRO DĚTI
HRAJEME na velké scéně
David Wood O PERNÍČKOVI
Rodinný muzikál pro děti od 4 let, který má spád, vtipné dialogy, zábavné situace, skvělá
hudební čísla a využívá interakci s dětským publikem.
Dobrodružství Perníčka a jeho přátel i nepřátel ze staré kredence zná z pohádkového
muzikálu Davida Wooda (první uvedení v r. 1976) doslova celý svět, v Horáckém divadle
jsme uvedli jeho českou premiéru.
Hrají: Richard Vokůrka, Zdeněk Stejskal, Petr Soumar, Svetlana Hruškociová, Ondřej Šípek,
Lucie Sobotková.
Délka představení 2.00 včetně pauzy

Cena vstupenek 90,-

Volný termín: pátek 17. 4. 2020 10.00
+ tradiční výjimečné představené Maxipsa Fíka na velké scéně 19. 4. 2020 v 15.00
Cena vstupenek 100,- 110,- 120,-

HRAJEME na malé scéně
Rudolf Čechura a Jiří Šalamoun MAXIPES FÍK
Maxipes Fík je interaktivní pohádka pro celou rodinu na motivy známého Večerníčkového
seriálu. Známý příběh o holčičce Áje a jejím psím kamarádovi Fíkovi vymyslel a napsal před
více než čtyřiceti lety (v roce 1975) Rudolf Čechura a nakreslil Jiří Šalamoun, také naše
divadelní podoba ctí předlohu a známou výtvarnou podobu, včetně hudby Petra Skoumala.
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.
Hrají: Petr Soumar, Tereza Slámová, František Mitáš, Ondřej Šípek
Délka představení 55 minut bez pauzy.

Cena vstupenek - jednotná 70,-

Volný termín: pátek 12. 6. 2020 10.00

Josef Čapek O PEJSKOVI A KOČIČCE
Jednu z nejkrásnějších dětských knížek, která baví a těší už celé generace dětí, dramatizovala Barbora Jandová pro jeviště naší malé scény.
Náš pejsek a kočička budou přímo před vašima očima společně s panem Josefem Čapkem
vymýšlet, vyprávět a hrát příběhy o tom, co všechno spolu jako kamarádi prožili: jak myli
podlahu, pekli dort nebo našli ztracenou panenku.
Hrají: Jan Burda, Šárka Čermáková a Josef Kundera
Délka představení 55 minut bez pauzy.

Cena vstupenek - jednotná 70,-

Volné termíny : hrajeme vždy 9.00 a 10.30
úterý 26. 5. 2020 * středa 17. 6. 2020 * středa 24. 6. 2020 *

HOSTÉ na velké scéně POHÁDKOVÉ NEDĚLE
Oscar Wilde, Radek Malý, Matěj Forman:

ŠŤASTNÝ PRINC
24. 5. 2020 v 11:00 a 15:00
HOSTUJE Divadlo LAMPION Kladno
Výpravná inscenace pohádky vznikla ve spolupráci Divadla Lampion
s Divadlem bratří Formanů.
Pro děti od 5 let.
Cena vstupenek 100,- 110,- 120,-

