Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině
Přemyslovo náměstí 18 (sál staré radnice)
627 00 Brno – Slatina
www.divadlo.cz/slatina dsjkt@seznam.cz

PROGRAM LISTOPAD-PROSINEC 2008
Pátek 14.11.2008 18:30 hodin Naše bábi šílí – komedie, repríza
Děj pojednává o staré ženě, žijící se svou dcerou a vnučkou v jednom domě, která není ochotna vyrovnat se se svým
věkem a snaží se stále chovat jako by jí bylo 20 let. Trpí tím nejen celá rodina, ale i pan Ryšánek, který se marně snaží o
námluvy.
Vstupné – jednotné 30,- Kč.

Neděle 16.11.2008 16:00 hodin Jak u rybníka Žbluňk strašilo – pohádka, repríza
Pohádka o zlém vodníkovi, který začaruje Hančí, když se nechce stát jeho ženou. Po naléhání všech Hančiných
kamarádů se vodník přece jen umoudří a zruší zaklínadlo, kterým Hančí proměnil v lesní ženu.
Vstupné – děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.

Pátek 05.12.2008 16:00 hodin Mikulášská nadílka 2008
Mikulášská nadílka pro děti s programem (krátká pohádka, nadělování dárků Mikulášem, čerty a andělem a diskotéka).
Vstupné – děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.

Neděle 14.12.2008 16:00 hodin Mrazík – pohádka, repríza
Klasická pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale samolibém Ivánkovi a lásce, která si poradí nejen s mrazivým
kouzlem berly mrazilky, ale i se zlou macechou.
Macecha (Renata Sedláčková) nenávidí hodnou a půvabnou nevlastní dceru Nastěnku (Marie Doležalová), protože se
nemůže smířit se skutečností, že její vlastní dcera Marfuša (Petra Striegelová) příliš krásy nepobrala....
Pohádka Mrazík byla naším souborem porpvé uvedena v úterý 5.3.2002 pro žáky slatinských mateřských a základních
škol, 7.3.2002 potom pro veřejnost. Po třech letech, v pondělí 13.6.2005, byla pohádka opět uvedena na prknech
slatinského divadla a s úspěchem byla v říjnu 2005 sehrána mj. pro obyvatele domova důchodců Nopova v Brně Židenicích.
Vstupné – děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Rezervace vstupenek na všechny akce je možná na emailové adrese dsjkt@seznam.cz . Bližší informace o činnosti divadla jsou uvedeny na
webových stránkách www.divadlo.cz/slatina . Změna programu vyhrazena. Činnost Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině finančně podporují
MČ Brno – Slatina a statutární město Brno.

