Divadelní předplatné
pro 1. pololetí 2020

BOSÉ NOHY V PARKU

STRAŠLIVÝ STÍN Z HUSOVIC

16. ledna 2020 v 19:00

25. února 2020 v 19:00

Představení nabízí úžasnou podívanou na první
novomanželské trable, které jsou ale podány s takovým
vtipem a nadhledem, že se divák baví od začátku až do
konce. Mezi Paulem a Corií to zkrátka správně jiskří, ať už
se hádají či milují. V hlavní roli Rudolf Hrušínský a Veronika Freimanová.

Fraškovitá komedie s kriminální zápletkou odehrávající
se v Brně. Tajemný lupič, půvabná naivní dívka, poctivý
advokát, úspěšný novinář, starý unavený kasař, znuděná
hraběnka a samozřejmě oddaný sluha – nebo je to
všechno trochu jinak? To vše v lehkém duchu třicátých let
částečně podtrženo brněnským hantecem.

200 Kč

350 Kč

ARCHIV JAZYKŮ

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

7. dubna v 19:00

6. května v 19:00

„Jsme poslední dva mluvčí tohoto jazyka. A když odejdeš,
už nikdo jím nikdy nepromluví.“
George je jazykovědec, jehož vášní je dokumentovat
a uchovávat umírající jazyky mizejících národů. V osobním životě ale neumí najít ta správná slova, která by
zachránila jeho skomírající manželství.

250 Kč

Aleš Háma, jako voják Ernest Goodbody, který se
svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním
a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí
všechny k šílenství. Každý nadřízený se ho snaží co
nejdříve zbavit! Rozpoutává situace, které jsou nesmírně
komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom
zakryli slzy.
350 Kč

Cena abonentky: Dospělí 880 Kč, ZTP, senioři, studenti 780 Kč
Abonentky v prodeji v SKCK od 2.12.2019 do 13.12.2019
Abonentka je přenosná
Vstupenky na jednotlivá představení v prodeji od 14.12.2019

Společenské a kulturní centrum Kuřim, nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 263 556, 774 019 425
Předprodej v SKCK nebo online na www.kulturakurim.cz
Otevírací doba: Po a St: 9:00 - 18:00 / Út a Čt 9:00 - 13:00 / Pá: zavřeno

