NABÍZÍME POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ S VÝHODOU:
•
•
•
•

svého místa na 4 pohádky v jarní sezóně
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 je jednotný - sobota 15. prosince 2018:
• v pokladně divadla od 10 do 17.30 hodin
• on-line na www.divadlokolin.cz od 11 hodin nepřetržitě

JAK ZAPLATIT PŘEDPLATNÉ?
•
•
•

v pokladně úterý až sobota 10 - 17:30 hodin:
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

www.divadlokolin.cz

cena
340, 300, 260
Kč

27. 1.

neděle v 15 hodin

24. 2.

neděle v 15 hodin

24. 3.

neděle v 15 hodin

Pat a Mat jedou
na dovolenou

Čtyřlístek a talisman
moci

Dášeňka čili život
štěněte

B. Šimková
Známé postavičky dvou popletených všeumělů ožívají
na jevišti. Režisér animovaného seriálu napsal příběh
pro divadlo, kde se nápaditě spojuje animovaný
loutkový ﬁlm a hraný projev se živými herci. Oba
nadšení kutilové se vydají na cesty, aby projeli světa
kraj a nakonec zjistili, že doma je nejlíp.
Pro děti od 4 let.
Délka: cca 55 minut

J. Němeček
Další pokračování příběhů oblíbené čtveřice
zvířecích kamarádů z Třeskoprsk aneb Fiﬁnka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín vrací pohádkový úder!
Délka: cca 60 minut
Pro děti od 4 let

K. Čapek
„Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic,
do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých
ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko
a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí
jméno Dášenka.“ Divadelní adaptace slavné dětské
knížky.
Délka představení: cca 50 minut
Pro děti od 5 let

Divadlo Pohádek Praha

Divadlo D5 Praha

Divadlo Scéna Zlín

7. 4.

neděle v 15 hodin

Kubula a Kuba Kubikula
V. Vančura, M. Pokorný
Byl jednou jeden medvědář jménem Kuba
Kubikula, který chodil po českých vesnicích s
medvídkem Kubulou. Jenže medvídek byl pěkně
neposlušný rošťák, a tak si na něj medvědář
vymyslel potrhlé strašidlo Barbuchu, aniž tušil, že
fantazie se mohou někdy zhmotnit…
Délka představení: cca 50 minut
Pro děti od 4 let

Divadlo AHA! Praha

