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Prodej vstupenek od 10. 9. 2018 v Informačních centrech
v Polici nad Metují (tel. 491 421 501) a v Náchodě (tel. 491 426 060).
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace získáte na stránkách
www.policko.cz

71. Polické divadelní hry
se konají s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
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Pátek 19. 10. od 19:00
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Komedie o høe, o váni ke høe, o podvodu
a umění podvodu.
Autor Nikolaj Vasiljevič Gogol.
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02/
Sobota 3. 11. od 19:00

Veselá pohádka na motivy Boeny Němcové, pro
děti od čtyø do deseti let. Výpravné pøedstavení, hrané
v dobových kostýmech. Písničky zde nejsou jen doplòkem, ale posouvají děj kupøedu a dialogy tak plynule
pøecházejí z mluveného textu do zpěvu a naopak.
Pohádka je plná pøekvapení a nečekaných situací.
Pohádka je určena pro děti od čtyø do deseti let
a pro rodiče s dětmi.
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Vstupné: 100 / 80 Kč

Divadlo EXIL Pardubice
Hoøká komedie, ve které čtveøice sourozencù hledá
po smrti otce své místo v ivotě. Kadý sám a pøitom
stále spolu. V rodném domě spolu ijí tøi neprovdané
sestry s bratrem. Vzpomínají na nedávno zemøelého
otce, který miloval vechno ruské a vytvoøil kolem
toho kult. Nejstarí Olga je poøádkumilovná učitelka,
prostøední Máa se proti vemu bouøí a nejmladí Iri
se chce stát houslistkou. Jednoho dne se ale jejich
bratr Andrej oení… Hra je současnou paralelou
Èechovových Tøí sester a zároveò volnou variací
na jejich téma. Olga, Máa, Iri a Andrej ale nejsou
jen nositeli jmen svých ruských pøedobrazù. Jsou
lidmi tøetího tisíciletí a do značné míry typickými
pøedstaviteli své generace. Žijí ivot na sociálních
sítích, proívají virtuální vztahy, øeí otázky feminismu,
rodinného ivota i výchovy dětí. Jakoby se zdálo,
e vechno vede k totálnímu rozkladu, a čekání
na spasitele je čím dál tím delí a delí… Kuøačky
a spasitelky získaly na 21. krajské postupové pøehlídky
amatérského činoherního a hudebního divadla
Èervený Kostelec 2018: Cenu za inscenaci, několik
cen pro herce a Lektorský sbor nominoval tuto inscenaci na celostátní pøehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně.

Vstupné: 100 / 80 Kč
03/
Sobota 10. 11. od 19:00

PRODANÁ NEVÌSTA
Spolek divadelních ochotníkù
Alois Jirásek Úpice
Komická zpěvohra na slova Karla Sabiny získala
četná ocenění na divadelních pøehlídkách. Kdy se
rozhrne historická, 170 let stará úpická opona, co
dosud zdobila jen muzeum (asi není lepí pøíleitost
ji provětrat, ne pøi uvádění kusu starého 150 let),
objeví se pouový kolotoč a na něm 42 hercù,
zpěvákù, komediantù a muzikantù. Inscenace získala
četné ceny a čestná uznání na divadelních
pøehlídkách.

Vstupné: 100 / 80 Kč

Vstupné: 100 / 80 Kč

Divadlo EXIL Pardubice
05/
Pátek 16. 11. od 19:00

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Komedie z lékaøského prostøedí, kde se hlavní hrdina
pøipravuje na velmi dùleitou pøednáku, která mu
mùe odstartovat hvězdnou lékaøskou kariéru. Nicméně pár minut pøed vystoupením, dostane nečekanou návtěvu. Bývalá milenka, zdravotní sestra, se
po 18 letech vrací do nemocnice, aby mu oznámila,
e spolu mají dospělou dceru. Šokovaný lékaø,
kterému za dveømi stojí manelka, musí za pomocí
lí, blamáí a úplatných kolegù, z této situace nějak
vybruslit. Bohuel se mu situace, i pøes vekerou
snahu, vymyká z rukou... Scénáø: Ray Cooney

Vstupné: 100 / 80 Kč
06/
Neděle 9. 12. od 19:00

4 SESTRY
Studio Dva Praha
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných
dobrodrustvích, chlípném včelaøi a pøekvapení v kompostu… Táta měl hodně rád eny, take má kadá
z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíe
a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy komedií o tom,
e i kdy si poøádně lezete na nervy, je zábavnějí
proít ivot s rodinou ne bez ní.
Hrají: Berenika Kohoutová, Jana Stryková, Ivana
Chýlková, Anna Šiková, Roman Štabròák
Autor a reie: Patrik Hartl. Délka pøedstavení: 2 hod.
30 min. včetně pøestávky.
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