
Partička

Prodej vstupenek pouze v síti www.TicketStream.cz

Nedělní párty

Tradiční taneční odpoledne pro seniory                 

se Záhorskou kapelou.   

Popelka na Cibulce

Letos uplyne 50 let od premiéry televizního 

zpracování legendární pohádky Popelka s Evou 

Hruškovou v titulní roli. Populární televizní              

a rozhlasový moderátor Aleš Cibulka a jeho hosté 

vystoupí v pořadu Popelka na Cibulce, který je 

postaven nejen na výkonu oblíbeného moderátora, 

ale především jeho hostů, herečky Evy Hruškové      

a šarmantního herce a dabéra Jana Přeučila.        

Na diváky čekají soutěže a mnohá překvapení.

Re - Vox

Sobotní tancovačka se známou přerovskou    

kapelou. 

Čarodějky v kuchyni 

Brilantní komedie kanadské autorky Caroline Smith. 

Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová mají 

každá svou televizní kuchařskou show. Každá        

se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe 

žárlí. Doslova se nesnáší, a to je slabé slovo. Nejen 

kvůli konkurenci, ale i kvůli dávnému hříchu z mládí.       

A právě těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová 

společná kuchařská show. Dokáží se během živého 

vysílání nezabít?  Hrají: S. Pogodová, M. Dolinová, 

V. Navrátil / L. Ondřej, M. Duchek. 

Jožka Černý

Předvánoční koncert s cimbálovou muzikou Gracia 

pod vedením Petra Zugárka.

Čiperkové                            

160 Kč pouze v síti www.TicketArt.cz,                   

na místě 180 Kč.

který nemá v naší republice obdoby. Jedná se      

o propojení rockové hudby a moderního tance na 

klasické hororové téma Karla Jaromíra Erbena - 

Svatební košile. Cílem projektu je přiblížit klasické 

nástroje a zejména pak českou kulturu širokým 

masám.

 6.11.

ST 20:00 

předprodej 480 Kč

10.11.

NE 13:30 

70 Kč

13.11.

ST 19:00

250, 200, 150 Kč 

16.11.

SO 20:00

150 Kč 

19.11.

ÚT 19:30

320, 280, 150 Kč 

21.11.

ČT 19:30 

280, 250, 150 Kč

23.11.

SO 15:00 
předprodej 160 Kč        

na místě 180 Kč

a 

4.11. 

PO 19:30

250, 200, 150 Kč

Arrhythmia - Celloween

Celloween je tanec i hudba, život i smrt, metal       

i klasika, krása i horor. Jedinečný přerovský projekt 

představující klasické hororové téma v moderním 

pojetí, prolnutí světů v nové dimenzi umění. Projekt 

kapely Arrhythmia a Moravské školy tance, 

LISTOPAD 2019

 2.11. 

SO 19:30

250, 200, 150 Kč

17.10.

ČT 19:30

350, 320, 250 Kč

20.10.

NE 19:00

500, 400, 250 Kč

22.10.

ÚT 19:30

100, 80, 50 Kč

24.-26.10.

19:30

27.10.

NE 13:30 

70 Kč

31.10.

ČT 19:30  

420, 390, 250 Kč

Irská taneční show

Rytmus v srdci 

Velkolepý projekt plný irského tance, stepu, 

podmanivé hudby, světelných efektů a kostýmových 

převleků pro všechny věkové kategorie diváků. 

Taneční soubor Merlin v novém programu nabízí to 

nejlepší ze současného moderního irského tance.   

V romantickém renesančním příběhu, v kulise 

podmanivé irské hudby s působivou výpravou, čelí 

něžná láska nástrahám zla.

Pavel Novák „10“ 

Výroční koncert.

Moravská filharmonie 

Koncert k oslavě české státnosti.

Československý jazzový festival 

Ceny vstupného a předprodej od 5.8. 2019      

Více informací na www.csjf.cz 

Nedělní párty

Tradiční taneční odpoledne pro seniory                 

se skupinou Mini.

Dva nahatý chlapi

Úspěšná bláznivá komedie kontroverzního 

francouzského autora. Seriozní advokát, věrný 

manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí 

nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden 

netuší, jak se do této situace dostali, manželka 

jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit 

pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové 

pravdě hodně vzdálená... Hrají: M. Zounar,         

M. Kraus, M. Randová, D. Šinkorová. 

Vlasta Redl s kapelou

V novém koncertním programu budou představeny 

veřejně poprvé i nové písně z připravovaného 

alba.

Velké lásky v malém hotelu 

Ztřeštěná komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, 

že ani člen vlády by si neměl nic začínat s vdanou 

sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, 

kde je i jeho manželka, a čínská obsluha mu navíc 

moc nerozumí, je to přímo katastrofa. Pak potřebu-

je spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit 

takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. 

Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně  

a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne 

peklo. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned 

několika nevěrami, z nichž některé zasahují          

až do nejvyšších politických kruhů, bojují o svůj krk 

vlastně všichni aktéři. Hrají: L. Vaculík, M. Bočano-

vá / O. Želenská, A. Gondíková / B. Stanková,    

F. Tomsa, M. Vašinka, I. Andrlová / V. Jeníková / 

P. Vojáčková, P. Nečas / Z. Pantůček / R. Štolpa, 

J. Bernáth / M. Sobotka, S. Černodrinská /          

K. Kociánová / R. Pavlovčinová.

Synkopa 

Sobotní tancovačka se známou přerovskou 

skupinou.

Nedělní párty 

Tradiční taneční odpoledne pro seniory                  

se Záhorskou kapelou.     

ŘÍJEN 2019

3.10.

ČT 19:30 

420, 380, 250 Kč

 9.10.

ST 19:30 

420, 380, 250 Kč

12.10. 

SO 20:00 

150 Kč

13.10. 

NE 13:30 

70 Kč 

Když kočky nejsou doma

Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se 

může stát, když dvě sestry najednou odjedou na 

společnou dovolenou a jejich muži zůstanou           

v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný 

zálet se dvěma švagrům změní v nečekané 

dobrodružství plné napětí, humoru a překvapivých 

zvratů, ohrožujících celou jejich další existenci. 

Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa, J. Galinová, J. Sršňová, 

K. Lišková, J. Zimová.

25.9. 

ST 19:30                

350, 330, 220 Kč

Stará láska nerezaví

Komedie z pera geniálního autora Marca Camo-

lettiho. Advokát a zubařka, manželé, netrpělivě 

čekají na ukončení rozvodového řízení, aby mohli 

začít každý žít svůj život konečně bez toho 

druhého, ale oba s novými mladšími partnery. 

Bohužel, pořád obývají společný byt, protože 

ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak      

se nechtěně stávají svědky nových vášní svých 

protějšků a začíná pracovat nečekaná žárlivost     

a naschvály...  Hrají: I. Máchová / B. Mottlová,       

P. Solaříková / E. Dohnalová, D. Gránský,               

F. Slováček jr. / V. Efler, M. Sochor.

Nedělní párty 

Tradiční taneční odpoledne pro seniory                

se Záhorskou kapelou.                

Recitál kytarového virtuóza    

Lubomíra Brabce

Nejznámější kytarové skladby světových autorů    

a skladby na kytaru v úpravě Lubomíra Brabce.

Muž s harmonikou: 

Pocta Lubomíru Plevovi II

Foukací harmonika jako nevšední koření hudby.      

Po roce opět zavzpomínáme na legendárního 

přerovského hráče na foukací harmoniku, tentokrát 

u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. 

Pojďte se s námi zaposlouchat do známých               

i neznámých, nejen filmových melodií, a zároveň 

společně zavzpomínat na významného přerovské-

ho rodáka. Harmonikový um předvedou Jaromír 

Hůla & Jan Kysela - duo Two Horses, Charlie Slavík 

& The Rhythm Girls a Erich Boboš Procházka        

& Sitra Achra.

Nedělní párty 

Tradiční taneční odpoledne pro seniory                

se skupinou Mini.  

  2.9. 

PO 19:30 

390, 350, 250 Kč

 

 8.9.     

NE 13:30 

70 Kč

18.9. 

ST 19:30 

200, 180, 100 Kč  

  

21.9.

SO 19:30 

190 Kč

22.9. 

NE 13:30 

70 Kč

ZÁŘÍ 2019


