AKTUÁLNÍ
INFORMACE

DIVADELNÍ ABONMÁ
Vážení diváci,

letošní divadelní sezóna bude opět netradiční. V roce 2021 Vám budeme moci nabídnout pouze tři divadelní
hry v rámci jednoho abonentního cyklu. V současné chvíli domlouváme náhradní termíny nového abonmá.
Vzhledem k nadále trvajícímu uzavření kulturních zařízení budeme stávajícím abonentům zasílat nabídku
předplatného až v momentě, kdy budou domluvené náhradní termíny divadelních her. Prodej abonentních
průkazů bude zahájen, až bude jasné, kdy dojde k obnovení běžného provozu Tylova domu.
Pokud vlastníte vstupenku na divadelní hru VELETOČ, která je součástí abonmá JARO 2020, prosíme Vás o
trpělivost a pochopení. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace se tato divadelní hra uskuteční v
novém náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat. Pokud si i přesto přejete Vaše vstupenky
na toto představení vrátit, obraťte se s Vaším požadavkem na email tyluvdum@tyluvdum.cz
Tým Tylova domu

SEZÓNA 2021

CENÍK PŮLROČNÍHO PŘEDPLATNÉHO
I. cenové pásmo:
II. cenové pásmo:
III. cenové pásmo:

1. -

6. řada ....................... 870 Kč
7. - 11. řada ....................... 780 Kč
12. a 13. řada + čelní balkon 690 Kč

KOČIČÍ HRA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
První ze tří inscenací je proslulá tragikomedie Kočičí hra maďarského dramatika Istvana Örkenyho s Jitkou Smutnou
a Zorou Valchařovou-Poulovou v rolích stárnoucích sester Erži a Gízy, jejichž život dělí železná opona. Životní příběh
dvou nejkrásnějších dívek z městečka Leta, okresu Szolnok, které se pokusí zachovat si svůj nezdolný optimismus,
sesterskou blízkost a vášnivou touhu po životě, který sice není vždy jednoduchý, ale rozhodně stojí za každé trápení!
Inscenaci režíruje autorka adaptací a divadelních her Tereza Karpianus.

ODVOLÁNÍ
Divadlo v Řeznické
Dále se můžete těšit na divadelní hru Odvolání amerického dramatika s italsko-irskými a rusko-židovskými kořeny
Billa C. Davise. Režie se ujal herec Miroslav Táborský, který se současně představí v roli kněze Farleyho. Roli rebelujícího
studenta katolického semináře si zahraje mladý herec známý z mnoha filmů, pohádek i divadelních rolí, Filip Cíl. Hra je
propracovanou studií charakterů, ale oplývá i komickými situacemi, které její apel nijak nesnižují, naopak zdůrazňují
hlavní téma a myšlenku, a to je osobní odvaha každého z nás.

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo Palace
Třetí divadelní hra, kterou uvedeme v rámci abonmá, je legendární komedie Pension pro svobodné pány irského
spisovatele a dramatika Seana O’Caseyho. Tento ztřeštěný kousek je známý především filmovým divákům v úpravě
Jiřího Krejčíka z konce šedesátých let s hvězdným obsazením Iva Janžurová v hlavní ženské roli a Josef Abrhám s
Jiřím Hrzánem v rolích nájemníků pensionu. V režijním pojetí herce Jaromíra Dulavy se těchto rolí zhostí mladá
herecká generace. Těšit se můžete na pohybové eskapády „svobodných pánů“ Patrika Děrgela a Lukáše Příkazkého.

www.tyluvdum.cz

Tylův dům je uzavřen do odvolání. Běžný provoz bude
obnoven po rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení.
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních sítích.
Předprodej vstupenek zajišťuje: Informační centrum Polička, Palackého nám. 160, tel. 461 724 326.
V Tylově domě se vstupenky prodávají vždy pouze hodinu před danou akcí. Změna programu vyhrazena.

Sledujte nás:

