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

31/3 Čt 19:00 kryštof - jenom písniČky tour 2022 - vyprodáno! koncert
    Velký sál Masarykova divadla  

2/4   so 14:00 Čertí hlouposti pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

3/4   ne 15:00 na kouzelném palouČku - jů a hele pohádka
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 140 Kč 

 
5/4 Út 19:00 daniel polman - ultrapakárny 2020 - 2021   diashow
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 150 Kč

 
7/4 Čt 19:00 štefan margita - intimity     koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 390, 450 a 490 Kč

 
13/4 st 19:00 bez roucha, předplatné „a“ 2022      koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 300, 360, 410 a 470 Kč

 
14/4 Čt 19:30 jarní prodloužená - náhradní termín štěpánské     taneční
    Velký sál Masarykova divadla, hraje skupina Allegro  |  Vstupné 150 Kč

 
16/4   so 14:00 o zlaté rybce pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

 
19/4 Út 16:00 6. setkání seniorů s vedením města 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné zdarma

 
23/4 so 19:00 7 pádů honzy dědka - vyprodáno! talkshow
    Velký sál Masarykova divadla  

 
26/4   Út 19:00 lenka a václav špillarovi: senegal diashow
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 140 Kč

Turné černého humoru najdete v I. poschodí Masarykova divadla. Autoři: Douša, Fefík, Hrdý, Koštýř, Rakus, Setík, 
Vrána. Výstava je otevřená vždy v otevírací době divadla a kromě toho:
12. dubna 10:00 - 15:00

> náš tip
neperte se,  
prosím vás!

 

4. 5. 2022 , předplatné skupiny B.
Česká premiéra brilantní izraelské kome-
die, plné překvapivých zvratů a přede-
vším břitkého židovského humoru, který 
má tolik společného s tím českým. 

vražda krále 
gonzaga

10. 5. 2022 divadlo v předplatném sk. B 
přeložené z roku 2019!!!
Dejvické divadlo 

Smysl pro černý humor je specificky česká 
vlastnost - zasmějte se společně s námi 
vtipům o lidech s hendikepem.  Všechny 
vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely 
The Tap Tap - nejtemnější odstín černé 
legrace je tedy opravdu zaručen.  

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! 

24. března –  26.dubna  2022
divadl
masarykovo

213. 4. bez roucha - předplatné a
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2 7. 4. štefan margita - intimity

2výstava v divadle: the tap tap naČerno


