PROGRAM KULTURNÍ DŮM 2018
Rokytnice nad Jizerou
Středa, 17. ledna 2018, 18.30 hod.

PŘEDNÁŠKA Petra Kohla – PYRAMIDY V BOSNĚ
Jsou opravdu největší na světě? Jsou staré 34 000 let? Co nám v dějepisu neřekli?

Vstupné: 90,- Kč/ dospělý, 50,- Kč/ student
Prodej vstupenek bude probíhat na místě před začátkem akce.

Sobota, 20. ledna 2018, 16.00 hod.

KINO: Hurvínek a kouzelné muzeum
Kino na Kolečkách opět zavítá k nám do Rokytnice  Animovaná komedie v novém podání.

Vstupné: 70,- Kč
Sobota, 10. únor 2018, 19.30 hod.

POSTELOVÁ FRAŠKA – DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Situační komedie aneb S cizím manželským párem ve své posteli?!
Rozhádaní manželé rozbijí večerní party, Nina vtrhne v noci k rodičům manžela, Tom vysvětluje
kamarádovi na lůžku, že líbání s jeho ženou nemá brát vážně a oba se nakonec usmíří v milostném
objetí v posteli hostitelů.

Vstupné: 80,- Kč
Sobota, 24. únor 2018, 19.30 hod.

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ – DS Podhoran Jablonec nad Jizerou
Nikdy neslibujte nejlepším kamarádům, že se neoženíte! Abyste jim nakonec nemuseli lhát…
„Nezapřeš ženy své!“ I tak by se mohla jmenovat nejhranější Šamberkova komedie o zapřisáhlých
starých mládencích. Právě zapření vlastní manželky jednoho ze čtyř přátel, který se bojí ostatním
přiznat, že porušil sázku a oženil se, je základní zápletkou hry. K odhalení pravdy přispěje ženskou
lstí a intrikami samozřejmě ona zapřená manželka. Staromládenecký spolek je rozpuštěn. A zdá se,
že v pravý čas, protože po staromládenectví už nikdo z nich netouží.

Vstupné: 80,- Kč

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Tel.: 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.facebook.com/infocentrumrokytnice

Sobota, 10. března 2018, 19.30 hod.

DÍVČÍ VÁLKA – DS Lipany Vrchlabí
Divadelní komedie o životě našich předků. Vězte však, že ne všechno, co Jirásek napsal a ve
školách nás učili, musí být pravda! Tato hra F. R. Čecha ukazuje, jak to mohlo, ale nemuselo být.

Vstupné: 60,- Kč
Neděle, 18. března 2018, 16.00 hod. – PRO DĚTI – muzikálová komedie

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – DS Mladá Haluz Desná
Na motivy stejnojmenné televizní pohádkové komedie upravila Vlaďka Koďousková.
Hrdiny veselé pohádky jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým ze
své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů,
rytíře Brtníka z Brtníku, jeho dcerky Leontýnky a mnoha trpaslíků, se jim podaří dosáhnout cíle hrad je opraven a předán do péče dětí.
Nechybí ani známé písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Vstupné: 60,- Kč
Pátek, neděle 23. a 25. březen 2018, 19.30 hod.

A JE TO V PYTLI ! – DS Jirásek Rokytnice
PLÁNOVANÁ PREMIÉRA
Divadelní komedie. Děj se odehrává v Londýně. Život manželů Kerwoodových zkomplikují nečekané
problémy, počínaje pašovanými cigaretami a konče tajuplným pytlem, který je zdrojem veselých i
téměř hororových zápletek. Většinu komplikací mají na svědomí Dick a Harry se svými geniálními
nápady, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. Název A je to v pytli ! není jednoznačný a pointa je
nečekaná.

Vstupné: 60,- Kč
POZOR ! ! !
Vstupenky na toto představení nejsou zatím v předprodeji, datum uvedení
premiéry se může ještě změnit.

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Tel.: 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.facebook.com/infocentrumrokytnice

