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Marc Camoletti: Báječná Anna – není dobrý nápad přivést si domů milence, kdyţ má váš manţel vedle v pokoji svou  

přítelkyni… V situační komedii si báječná hospodyně Anna musí zachovat chladnou hlavu, zvláště kdyţ se věci začnou vyvíjet zcela 
nepředpokládaným směrem. Reţie Ladislav Kolář 

14. ledna          sobota 16:00 a 19:30 DS Kroměříž 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 

stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Ţijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Reţie Alena Chalupová. 

15. ledna          neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 

stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Ţijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Reţie Alena Chalupová. 

21. ledna            sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Zdeněk Kozák: Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté vlasy děda vševěda – pohádková  

komedie v níţ se setkávají pohádkové postavy a motivy, které známe uţ z dřívějška, ale těţko bychom si dokázali představit 
jejich nová nečekaná setkání. 

22. ledna         neděle 15:00  DS Kroměříž 
 

XVIII. Divadelní bál aneb Život je jen náhoda 
Tradiční divadelní ples na kterém, opět budou hrát zpívat a účinkovat členové divadelního spolku a Symfonický orchestr Brno 

11. února   sobota 19:30  DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Nathaniel Richard Nash: Obchodník s deštěm – do jiţanské farmářské rodiny přibude svérázný host: Bill Starbuck. Svým 

snílkovským pohledem na svět dokáţe své hostitele přimět k otevřeným konfrontacím, kterým se po celý ţivot vyhýbala.  
Reţie Petr Vaněk 

18. února sobota 16:00 a 19:30            Divadlo Duha Polná 

 

Voskovec a Werich: Robin zbojník – „Jen sedláka, jdoucího za pluhem, nechte na pokoji a svobodníka, kráčejícího zeleným 

houštím lesním. Zato však šejdíře a bařtipány bijte a važte. A hlavně pamatujte na velkého šerifa z Nottinghamu“  
Reţie Jiří Brabec 

26. února  neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 

stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Ţijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Reţie Alena Chalupová. 

3. března          sobota 19:30           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša - Příběh o divoké touze milovat. Příběh, který je v naší současnosti tolik aktuální. Příběh, který 

stále více nepatří jen do školních lavic a čítanek. Ţijeme přece v současnosti, která tak často rozděluje lásku podle nabytého 
bohatství rodičů. Reţie Alena Chalupová. 

4. března          neděle 15:00           DS bří Mrštíků Boleradice 
 

Karel Jaromír Erben: Kytice – baladická hra, jejímţ námětem je šest básní ze stejnojmenné sbírky. Tvůrci pouţívají nejen 

Erbenovy verše, ale i běţné mluvené slovo a pohybovou techniku současného scénického tance. Sugestivní divadlo, mírně 
hororové, nikoliv však ponuré, taktéţ ku smíchu vyzývavé. Představení je „vhodné pro diváky všech věků i stavů“. 

17. března sobota 16:00 a 19:30            Taneční studio Mimi Fortuna Brno 

 

Michael Frayn: Za scénou – komedie o tom co divák neměl vědět. Co všechno se děje za scénou při divadelním představení 

bychom si my divadelníci nejraději nechali pro sebe.  
Reţie Hana Řehulková 

14. dubna sobota 16:00 a 19:30            Divadelní studio „V“ Brno 

 

Robun Hawdon: Úžasná svatba – situační komedie ze svatebního apartmá. Po rozlučkovém večírku se svobodou se 

nastávající ţenich probudí vedle krásné, leč úplně neznámé dívky. Reţie Roman Blaţko j.h. 
Fiona Bettanini a Diego Ruiz: Bez předsudků - dojemná a zároveň mírně lechtivá italská komedie o přátelství, zvědavosti, 

vztazích … a hlavně o nás všech. Reţie Josef Širhal 

19. května sobota 16:00 a 19:30            DS Amadis Brno 
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