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

1/6 St 19:00 když Se zhaSne divadlo 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 370, 420 a 470 Kč

4/6 So 16:00 Sněhurka a Sedm trpaSlíků pohádka 
    Dvorek K-klubu v ulici Smiřických  |  Vstupné 50 Kč

8/6 St 18:00 louka - komponované předStavení zuŠ Jičín divadlo 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 100 Kč

10/6 pá 19:00 maturitní pleS 4. a SpgŠ nová paka ples 
    Velký sál Masarykova divadla  

14/6 Út 18:00 tanec - taneční ateliér zuzany richterové tanec
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 100 Kč, děti zdarma

 
15/6 St 19:00 4tet koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 300, 360, 410 a 470 Kč

18/6 So 8:00 achát - prodeJní výStava kamenů výstava
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 15 a 30 Kč

18/6 So 16:00 minimaX a mravenec pohádka 
    Dvorek K-klubu v ulici Smiřických  |  Vstupné 50 Kč

19/6 ne 17:00 Swing graSS revival koncert
    Zámecký park  |  Vstupné zdarma

21/6 Út 15:00 Svátek hudby koncerty 
    Centrum města, Valdštejnská lodžie  |  Vstupné zdarma

25/6 So 16:00 klaun bedřich a Jeho tetička pohádka 
    Dvorek K-klubu v ulici Smiřických  |  Vstupné 50 Kč

 Střípky živé přírody - autorské fotografie Čestmíra Junga

> náš tip

milion

25. 6. 2022
„Komedie za všechny prachy“

Masarykovo divadlo bude poprvé 
v historii hostit exkluzivně diva-
delní premiéru! Do Jičína zavítá 
skvěle obsazená komedie Milion s 
Hynkem Čermákem a Vladimírem 
Polívkou v hlavních rolích.

Slavný divadelní herec, režisér  
a ředitel, lehce arogantní Filip 
Martén má problém. Jeviště jeho 
divadla sežral červotoč. Na zá-
chranu toho, co celý život budoval, 
potřebuje milion Euro. Známý 
umělec vsadí vše na jednu kartu 
a jde osobně požádat o peníze 
záhadného miliardáře a mecenáše 
Jeana Petitéra, který se naopak na 
veřejnosti neukazuje vůbec. Dostat 
milion Euro ovšem není jen tak…

Jednoaktová komedie pro dva 
bravurní herce, kteří se neustále 
překvapují novými úkoly a výzvami. 
Souboj dvou výjimečných osob-
ností. Jak tento třaskavý dialog 
plný nečekaných situací a chytrého 
humoru skončí? Získá nakonec pan 
Martén svůj Milion? Není za tím 
vším ještě něco jiného?

Chytrá, neotřelá a překvapující 
komedie zaujala dvě herecké osob-
nosti, přátele, co spolu odehráli 
několik sezon v Dejvickém divadle, 
a nabízí příslib energií nabité atmo-
sféry, jiskřivého divadelního zážitku!

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! 

1. -  25. června  2022
divadl
maSarykovo

PRODEJ VSTUPENEK a nebo v MIC, Valdštejnovo nám. Jičín ON - LINE 
 TEL.:  493 534 390                                         www.kzmj.cz 

MASARYKOVO DIVADLO JIČÍN

27. 4. 2022 v 19.00
  

2 15. 6. 4tet, verze v. - změna termínu! 

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

2 1. 6. když Se  zhaSne

2výStava v divadle:  


