PŘEDPLATNÉ
JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ?
• volný prodej zahájíme v sobotu 15. června 2019
- v pokladně divadla od 10 do 17:30 hodin
- on-line na www.divadlokolin.cz od 11 hodin nepřetržitě
upozornění: stávající předplatitelé si můžou zaplatit svá místa
přednostně do 8. 6. 2019

podzim 2019

JAK ZAPLATIT PŘEDPLATNÉ?
•
•
•
•

hotově, platební kartou, kartou Benefity či Gallery Beta v pokladně
platební kartou on-line na www.divadlokolin.cz
převodem na účet divadla 2563634399/0800
na fakturu na základě písemné objednávky zaslané
na obchod@divadlokolin.cz

aktuální
A
skupina
premiérová

VÝHODY skupiny A aktuální
•
•
•
•
•

předplatné
na své stálé
místo v hledišti
za výhodnou cenu

sezónní abonmá přináší aktuálně premiérové inscenace
sleva 40 % oproti jednotlivě zakoupené vstupence
u každé permanentky je kupón na slevu v hodnotě 100 Kč
zdarma program Opona v předstihu do Vaší schránky
přednostně obdržíte katalog abonmá na sezónu 2020

cena
720,cena
585,-

zahájení

cena
495,-

e-mail: obchod@divadlokolin.cz

telefon 321 727 719

www.divadlo
kolin.cz
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20. 9. | pátek | 19 hodin

A

Utíkejte, slečno Nituš!
L. Feldek, H. Meilhac, F. Hervé
Divadelně-hudební parafráze na známou operetu v níž nic není svaté. Ani poc vost
matky představené ani neposkvrněnost slečny Nituš! Originální, zábavné, hravé
a v pné!
Délka představení: cca 135 minut
Studio Ypsilon Praha

18. 10. | pátek | 19 hodin

A

Odpočívej ve svém pokoji
D. Lindsay-Abaire
Daniela Kolářová a Marta Vančurová hlavních rolích černé komedie o dvou
seniorkách, které všemi prostředky „bojují“ o lukra vní místo pod oknem ve
společném pokoji v luxusním penzionu pro seniory. A sázka na to, kdo z koho,
kterou spolu uzavřou, nezná hranic…
Délka představení: cca 120 minut
Studio DVA Praha

22. 11. | pátek | 19 hodin

A

Šťastný vyvolený
E. Assous
David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela a Matouš Ruml ve
skvělé konverzační komedii o partnerských vztazích a jiných pohromách.
Když manželé pozvou nezávisle na sobě na večeři své přátele, kteří bývali milenci,
a jeden z nich přivede s sebou nového a velice neortodoxního partnera, je na
pořádnou slovní přestřelku zaděláno…
Délka představení: cca 105 minut
Divadlo Verze Praha

