
datum / den / čas název akce druh druh představení
    místo konání / vstupné

11/10 Po 19:00 audience a vernisáž - divadlo mimo PředPlatné  divadlo
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 300, 350, 390 a 450 Kč

12/10 Út 19:00 Barma: Země Úsměvů a Zlatých Pagod 
    Pavla Bičíková diashow
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 120 Kč

15/10 Pá 9:00 PreZentace středních škol a Zaměstnavatelů 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné  zdarma

16/10 so 8:00 PreZentace středních škol a Zaměstnavatelů 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné zdarma

16/10 so 14:00 PrinceZna ryBa pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

18/10 Po 19:00 kdo se Bojí virginie woolfové? PředPl. sk. a divadlo 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 250, 300, 350 a 390 Kč

22/10 Pá 19:00 kamil střihavka akusticky koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné  350, 370 a 390 Kč

25/10 Po 19:00 ivo kahánek - česká klavírní výPrava koncert
    Porotní sál jičínského zámku  |  Vstupné 290 Kč

30/10so 14:00 PrinceZna ryBa pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

2/11 Út 19:00 gruZie a arménie: Pavel svoBoda diashow
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 120 Kč

3/11 st 19:00 tomáš linka kvartet koncert 
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 250 Kč

6/11 so 20:00 wohnout - máme na míň tour! koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné  320 Kč

> náš tip

audience 
vernisáž
Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné, Praha

Dvě hry dramatika a bývalého prezidenta 
Václava Havla v jeden večer jako připo-
menutí jeho nedožitých 85. narozenin a 
zároveň 10. výročí jeho úmrtí.
Audience: Slavná aktovka našeho před-
ního dramatika se odehrává v 70. letech 
v kanceláři jednoho malého, bezvýznam-
ného pivovaru, kde místní sládek a spi-
sovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) 
společně zjistí, že je to všechno na hov-
no. To jsou paradoxy, co?!
Hrají: Jan Potměšil a Jakub Špalek
Vernisáž: Věra má kvartýr. Michal mu 
dal ksicht. Neudělá Bedřich na návštěvě 
kiks?
Hrají: Jitka Nerudová, Miloslav Tichý a 
Jan Zadražil
 

Kašpar Divadlo v Celetné
Václav Havel

Jan Potměšil
Jakub Špalek

Kašpar podporují: Hlavní město Praha 
(částkou 5.000.000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.

foto: Michal Hladík

kdo se Bojí  
virginie woolfové?
Divadlo Rokoko, Praha

Hrají: 
Veronika Gajerová, Aleš Procházka, 
Viktor Dvořák a Veronika Kubařová

Děj nás zavede na soukromý večírek 
dvou manželských párů působících na 
malé americké univerzitě. Hra boří mýtus 
o tzv. americkém snu, poklidný dialog se 
tu záhy změní v řadu vzájemných urá-
žek, jízlivostí a „praní špinavého prádla“, 
které ukazuje na vnitřní prázdnotu všech 
zúčastněných, jejich traumata a také po-
vrchnost a dutost vzájemných vztahů. 
Hra je plná nečekaných dramatických 
zvratů a od začátku až do konce nechává 
diváky v napětí.

on-line vstupenky a aktuální informace na www.kzmj.cz
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí. Zakoupené vstupenky nepřijímáme 
zpět ani nevyměňujeme. Vstupenky rezervujeme pouze 1 týden. Změna programu vyhrazena! 

7. října – 6. listopadu 2021
divadl
masarykovo

2 22. 10. kamil střihavka 

Masarykovo divadlo  |  Jičín, Husova 206  |  tel. 493 534 390  |    Kulturní zařízení města Jičína

2 9. 11. leona machálková 


