www.divadlokolin.cz
NABÍZÍME POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ S VÝHODOU:
•
•
•
•

svého místa na 6 pohádek ve školní sezóně 2019/2020
úspory času - vyhnete se frontám při koupi jednotlivých vstupenek
konkrétního termínu na všechny pohádky
permanentky jsou přenosné, můžete je půjčit či darovat, duplikát však nelze vystavit

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ?
prodej pro všechny zájemce zahájíme v sobotu 1. června 2019:
• v pokladně divadla od 10 do 17.30 hodin
• on-line na www.divadlokolin.cz od 11 hodin nepřetržitě
Upozornění: Pokladna je určena pro zájemce, kteří nemůžou objednávat na internetu nebo
potřebují pomoc, odbavení je pomalejší. V pokladně nevzniká výhoda lepších míst, přední
místa jsou spravedlivě rozdělená mezi pokladnu a internet. Na internetu doporučujeme
vytvořit si registraci před zahájením prodeje.

JAK ZAPLATIT PŘEDPLATNÉ?
• v pokladně hotově, platební kartou či kartou Benefity a Gallery Beta
• on-line: převodem ze svého účtu, platební kartou

e-mail: obchod@divadlokolin.cz
telefon: 321 727 719

cena
510, 450, 390
Kč

É
V
O
K
D
Á
POH

SEZÓNA

2019 - 2020

SKUP

INA P

PŘEDPLATNÉ

22. 9.

Metropolitní divadlo Praha

2019

neděle v 15 hodin

9. 2.

Divadlo Julie Jurištové Praha

2020

Ať žijí strašidla

Pyšná princezna

D. Bartůňková
Pohádkový muzikál o obyvatelích jednoho
strašidelného zámku, které chce z jejich
domova vyhnat lstivý starosta. Naštěstí
jim může pomoci dobrosrdečná dívka
Hermína, která sem zabloudila…
Délka: cca 65 minut

B. Němcová, D. Bartůňková
Když pyšná princezna Krasomila z Půlnočního království
odmítne ruku krále Miroslava, vydá se za ní v přestrojení za
zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si cestu k
srdci pyšné princezny. Musí však spolu prchnout před zlým
rádcem a na útěku zažijí nečekaná dobrodružství.
Délka: cca 65 minut

13. 10.

Divadlo Scéna Zlín

2019

neděle v 15 hodin

29. 3.

Divadlo Alfa Plzeň

O princezně, která ráčkovala

Pohádky ovčí babičky

M. Kristenová, Z. Rytíř
Divadelní podoba známé televizní pohádky o rozmazlené
princezně, zrádném rádci a královně, kterou sužuje
hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují,
protože to princezna považuje za znak urozenosti a
vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do
hrsti a napravil princezně hlavu...
Délka: cca 65 minut

D. Spanlangová, P. Sýkora, P. Vašíček
Divadelní a loutkový přepis pěti příběhů vůbec
prvního kresleného večerníčkovského seriálu.
Veselé, dojemné, ale i napínavé příběhy
beránka a jeho ovečky, na něž si trvale
(ale samozřejmě marně) brousí zuby trojice
zatrolených vlků.
Délka představení: cca 45 minut

24. 11.

Divadlo Za2 Praha

2019

neděle v 15 hodin

19. 4.

Divadlo D5 Praha

Velká dobrodružství malého brouka

O klukovi z plakátu

L. Jeník
Střevlík Pepa žije na louce u Černého lesa s kamarádem
zlatohlávkem Jardou. Jejich život je plný lučních
dobrodružství, ať je to setkání s cizokrajným broukem Jimem,
datlem Herbertem či zlým sršněm Karlem. Pepa ale dokáže
všechny překážky překonat s humorem a písničkami.
Délka: cca 60 minut

K.Kuršová, J. Kábrt
Oblíbený večerníčkový příběh ožívá na divadelním
jevišti. Jednou šel Tomáš do školy, a když procházel
kolem zdi s plakáty, objevil na jednom z nich kluka,
který jako by mu z oka vypadl. A ten kluk z plakátu
vyskočil a promluvil! Spolu pak zažili nevídaná
dobrodružství ve světě fantazie plakátů na prastaré
plakátové ploše…
Délka: cca 60 minut

neděle v 15 hodin

2020

neděle v 15 hodin

2020

neděle v 15 hodin

