PROGRAM KIS Mariánské Lázně – červenec / srpen 2020
ČERVENEC
1.7. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

DVOJKONCERT plný pohody a humoru ze soudních síní,
240,- 220,zpívajícího právníka IVO JAHELKY a pražského písničkáře MIRKA PALEČKA.
Miroslav Paleček (polovina známé dvojice Paleček a Janík, která patří k legendám českého
folku) zazpívá v originální interpretaci nejen oblíbené „JEŽKÁRNY“ tj. písně V+W+J, ale i řadu
svých osobitých autorských skladeb. Písničkám jistě nebude chybět melodičnost, nevtíravost a
nadhled. Ivo Jahelka pak pobaví diváky svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a
perličkami ze soudních síní a předsíní.

7.7. úterý
Městské divadlo

PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM
od 14.00 v češtině

8.7. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

„TO NEJLEPŠÍ Z ČECH“ v podání krojované kapely Krajanka
230,- 210,Krajanka Václava Hlaváčka je dechová kapela z Prahy, která patří mezi
špičkové orchestry Čech a Moravy. Kapela má v repertoáru jak lidové písničky, tak i dixi
a tradicionály. Muzikanti i zpěváci vytváří během koncertu báječnou atmosféru, při které se
nikdo nenudí.

14.7. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

16.7. čtvrtek
Městské divadlo
19.30 hodin

Marc Camoletti
350,- 300,STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Divadélko Radka Brzobohatého Praha, režie: Hana Gregorová
Francouzská situační komedie. Manželé, netrpělivě čekají na ukončení rozvodového řízení, aby
mohli začít každý žít svůj život konečně bez toho druhého, ale oba s novými mladšími partnery.
Pořád však obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se
nechtěně stávají svědky nových vášní svých protějšků a začíná pracovat nečekaná žárlivost a
naschvály...
Hrají: Irena Máchová / Barbora Mottlová, Patricie Solaříková / Ivana Korolová / Eliška
Dohnalová, David Gránský, Felix Slováček jr. / Vojtěch Efler, Martin Sochor / Vojtěch
Efler

21.7. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

22.7. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

ELVIS PRESLEY revival band
220,- 200,Show nezapomenutelných hitů Elvise Presleyho (Vladimír Lichnovský)
a jeho vynikající doprovodné kapely. Vladimír je skutečnou špičkou ve svém oboru,
známý doma i za hranicemi. Boduje také ve světových kláních Elvisů (např. v roce 2004 obsadil
2. místo v konkurenci 53 účastníků z celého světa v prestižním mezinárodním klání
profesionálních i amatérských dvojníků Elvise Presleyho v Blackpoolu ve Velké Británii). Při
jeho show ani na chvilku nezapochybujete o tom, že "král stále žije"! Kromě excelentní
interpretace písní Vás o tom přesvědčí i bezchybná image, kostýmy a celkový look. Provedeme
Vás obdobím na přelomu 60. a 70. let, slavných "Las Vegas" koncertů, kdy se Elvis po skoro
desetileté pauze, vrátil na koncertní podia a ukázal se ve skvělé hlasové a fyzické formě.
Uslyšíte nejen známé rock&rolly a balady jeho ranných let (Hound Dog, Tutti Frutti, Love Me
Tender, ...), ale také krásné a hlasově náročné skladby z pozdějších období (Bridge Over
Troubled Water, My Way, In The Ghetto...).

zdarma

zdarma

zdarma

27.7. pondělí
Městské divadlo
19.30 hodin

Jindra Kriegel
280,- 250,HODINA DUCHŮ
aneb Duchové mají stejné problémy jako my
Divadlo Artur Praha, režie: Jindra Kriegel
Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává
s myšlenkou, co tam může být a co může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. A co
když s posledním výdechem nic nekončí. Děj nás zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá
možnost pro duchy odejít a splynout s velkým „Já“. Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá
administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, zda duch je dostatečně uvědomělý a může
se stát duší a odejít. Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat výš – do
vyššího nebe. A když se postupně na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře,
důchodce, zapáleného esoterika a dalších, bude o zábavu postaráno. Nebude pro ně úplně
jednoduché si uvědomit důležité věci, protože se celou komedií proplétá postava zloducha, který
se baví tím, že neustále všem provádí naschvály. Navzdory tomu všemu, nás čeká happy end a
také nejedno překvapení, jak jsou světy duchů, duší a lidí propojeny.
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie
Linhartová, Eva Decastelo, Petr Semerád, Josef Hervert, Radomír Švec, Matěj Kriegel

28.7. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

29.7. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

ŠVEJK BAND
200,- 180,Veselá partička muzikantů přiveze do divadla písničky z hospůdek, kabaretů a šantánů
počátku 20. století, „Hašlerky“, kuplety, staropražské i lidové písně, ba i songy z počátků českého
trampingu, slavné instrumentální kousky i dobové šlágry.
Kapela účinkuje ve stylových kostýmech a hraje v obsazení: harmonika, housle, banjolin,
ukulele, kontrabas, vozembouch a chybět nebude hlavně zpěv.

zdarma

SRPEN
4.8. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

5.8. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

OBYČEJNÝ MUŽ ČI JOSEFÍNA?
230,- 210,Účinkuje APOLLO BEAT & JIŘÍ VOTOČEK s písněmi Petra Spáleného
V kapele hraje kompletní sestava hudebníků jako v originálním Apollo Bandu Petra Spáleného,
avšak se zpěvákem - Jiřím Votočkem, který má také naprosto obdobně podmanivý baryton, který
vypráví příběhy obsažené v nápaditých textech písniček, jako Plakalo baby, Dáma při těle, Až mě
andělé. Tento interpret Petra Spáleného připomíná, ale neimituje. Jeho hlasový projev dokáže
zmýlit i hudební znalce a odborníky. Stejně tak i jeho vizáž a styl oblékání.

10.8. pondělí
Městské divadlo
19.30 hodin

Ray Cooney
250,- 230,ŠÍLENÝ PRACHY aneb Prachy? Prachy!
Divadlo Pluto Plzeň, režie: Pavel Kikinčuk
Poněkud netypická oslava narozenin v bláznivé komedii s výbornými herci z typicky anglického
prostředí.
Život Henryho Perkinse je jeden velký stereotyp. Každý den má k obědu stejné jídlo, každý rok
chce k narozeninám stejný dárek. Pro všechny své známe platí za předvídatelného chlapíka. Až
do dneška, kdy si omylem vyměnil svůj kufřík. V kufříku se totiž skrývá 5 milionů dolarů, které
změní Henryho ve spontánního dobrodruha. Okamžitě chce odjet kamkoliv, kde ho nenajde pravý
majitel peněz. Jenže to nebude tak jednoduché. Henryho manželka tím totiž není vůbec nadšená a
hlavně, zkuste nenápadně odjet, když máte v domě dva policisty, spoustu hostů, kteří přišli na
narozeninovou párty a samozřejmě nechybí ani banda, které patří oněch 5 milionů.
Hrají: Pavla Bečková, Lukáš Langmajer, Michal Košan, Jiří Bláha, Miroslav Krejsa, Klára
Kovaříková, Pavel Kikinčuk, Roman Beneš / Petr Stopka

11.8. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

zdarma

zdarma

18.8. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

zdarma

19.8. středa
Městské divadlo
19.30 hodin

RADKA FIŠAROVÁ
koncert naší známé přední šansoniérky

230,- 210,-

19. – 20.8.

FESTIVAL FRYDERYKA CHOPINA

25.8. úterý
Městské divadlo

DIVADELNÍ GALERIE
individuální prohlídka od 14.00 do 16.00 hodin

26.8. středa
Městské divadlo
z repertoáru
19.30 hodin

JAZZ & SWING NIGHT
230,- 210,Kapela se zaměřuje převážně na skladby z období „zlaté éry“ jazzu, zejména na písně

zdarma

Louise Armstronga, Elly Fitzgerald a Duke Ellingtona. Jazzový a swingový základ repertoáru je
pak zpestřen i kousky z jiných hudebních vod. Osobitost "Jeepers Creepers" je určována
aranžemi písní a zejména charakteristickým zvukem, který dokresluje svým chraplavě
zabarveným hlasem zpěvák Petr Beneš.
Účinkuje: PETR BENEŠ – zpěv & JEEPERS CREEPERS ve složení: J. Ježková – zpěv, R.
Tomášková – kytara, zpěv, R. Žežulková – zpěv, V. Greif – piano, D. Eberle – kontrabas, M.
Cába – bicí, K. Bečvář – saxofon, klarinet

Změna vyhrazena.
Připravujeme na září 2020:
1.9.
PROHLÍDKA DIVADLA S PRŮVODCEM
zdarma
1.9.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ, pikantní ztřeštěná komedie agentury Fanny Praha
260,- 240,- 150,2.9.
VÍDEŇSKÁ OPERETA, účinkuje Originální salónní orchestr se sólisty
260,- 240,- 200,9.9.
ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, večer plný hudby, tance a vášně
260,- 240,- 200,10.9. ODJEZD NEJISTÝ, Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně
70,13.9. HRDINOVÉ, poslední dobrodružství tří veteránů 1.světové války
330,- 300,-150,15.9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 14.00 – 16.00 hodin – prohlídka galerie s výkladem MALÍŘI
ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY
zdarma
16.9. MODRÉ SNĚNÍ, nejznámější skladby George Gershwina
260,- 240,-200,20.9. KREJČOVSKÁ POHÁDKA, pohádka Divadýlka Mrak pro děti od 4 let
80,- / 60,- 50,22.9. DIVADELNÍ GALERIE, Individuální prohlídka v čase 14.00 – 16.00 hodin
zdarma
23.9. MAGICKÁ SHOW kouzelníka a iluzionisty Jana Vaidiše
240,- 220,- 150,24.9. LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK, recitál přesunutý z 10.5., prodej volných míst
1190,- - 990,29.9. DIVADELNÍ GALERIE, individuální prohlídka v čase 14.00 – 16.00 hodin
zdarma
29.9. ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ, Divadlo Mana Praha
320,- 290,- 150,30.9. GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ, Komorní soubor Nálady
260,-240,-200,-

Další přesunuté termíny:
BABIČKA, Městské divadlo Kladno, titul jarního předplatného, přesunutý termín z 28.5.2020
Koncert Dechového orchestru mladých a mažoretek, přesunutý termín z 25.4.2020
KOČKA V OREGANU, divadlo Kalich Praha, přesunutý termín z 23.3.2020
MANŽELSTVÍ V KOSTCE, divadlo Komediograf Praha, titul jarního předplatného, přesunutý termín
z 27.4.2020
26.11. MNĚ SÍLU DÁŠ, Koncert Josefa Vágnera a Michaely Gemrotové, přesunutý termín z 17.6.2020
02.12. BE MY BABY, divadlo Palace Praha, titul jarního předplatného, přesunutý termín z 22.6.2020
12.10.
17.10.
06.11.
23.11.

Vstupenky zakoupené na tyto programy zůstávají v platnosti, doprodej volných míst.

Předprodej vstupenek:
INFOCENTRUM, dům Chopin, Hlavní 47, Mariánské Lázně, tel. 354 62 24 74, 777 338 865, e mail:
infocentrum@kisml.cz, otevřeno: Po - Ne 9 – 12,30; 13 - 19 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO, Třebízského 106, Mariánské Lázně, tel. 354 62 20 36, doprodej začíná 1 hodinu před
plánovaným začátkem programu, e mail: divadlo.obchodni@kisml.cz
Vstupenky jsou v prodeji vždy od 1. dne předešlého měsíce.
Další informace na www.kisml.cz

