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Vážení diváci,
držíte v rukou katalog s přehledem těch nejdůležitějších kulturních po-

řadů, které pro vás chystáme v nadcházející sezóně 2022/2023. Oproti mi-
nulým letům dochází k jedné výrazné změně: u divadelních představení
a Cestovatelských klubů jsme se pro letošní sezónu rozhodli nenabízet
abonentní předplatné. V nabídce tak zůstávají pouze abonentní vstupen-
ky na Turnovské hudební večery, které mají v Turnově tradici již více jak
70 let. 

O kulturní zážitky vás ovšem v žádném případě neochudíme! I letos pro
vás máme připravenou celou řadu skvělých divadelních představení, kon-
certy klasické hudby, cestovatelské přednášky. A nejen to, samozřejmě
pro vás v kině Sféra chystáme také operní a baletní sezónu z londýnského
Royal Opera House či například sobotní pohádková divadla s cyklem
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! I o těchto akcích se zde dočtete.

Nad rámec těchto pilířů naší kulturní nabídky chystáme i v letošní se-
zóně večery se zajímavými osobnostmi v pořadu O literatuře či stále
populárnější Kavárenské kvízy. A vedle toho všeho pochopitelně nezapo-
mínáme ani na divadelní ochotníky, turnovské kapely, taneční večírky,
koncerty ze všech možných škatulek populární hudby, taneční kurzy pro
dospělé, plesy a bály, Modrého kocoura, Turnovský drahokam a tak dále
a tak dále. 

Princip prodeje abonentek a vstupenek
Abonentní vstupenky na Turnovské hudební večery si stávající abonenti
mohou zakoupit již od 1. července, kdy jim budou držena jejich stávající
místa. Od 1. srpna potom budou uvolněny do prodeje i znovu neobsaze-
ná místa. Cena abonentní vstupenky je 1 000 Kč, pro seniory 700 Kč a děti
do 15 let mají vstup zdarma. I v tomto abonentním cyklu nadále platí
sleva 10 % pro nákup vstupenek na jednotlivé koncerty pro posluchače
starší 65 let.

Kromě tradiční řady koncertů mohou držitelé abonentních vstupenek
na THV navštívit opět jeden z adventních koncertů a nově také koncert
Pěveckého sboru Antonín Dvořák Turnov a jeho hostů k 750. výročí měs-
ta, který je malou náhradou za neuskutečněné Otvírání studánek. Koncert
se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 v KC Střelnice. 

Platbu za abonentní vstupenky lze provést hotově i bezhotovostně pro-
střednictvím platební karty na recepci KC Střelnice, Markova 311, Turnov,
případně po domluvě převodem na účet.

Platbu za vstupenky stávajících abonentů je třeba provést nejpozději do
31. července, za nové abonentní vstupenky pak do 31. srpna 2022. Pokud
nebudou do tohoto termínu vstupenky zaplaceny, budou nabídnuty dal-
ším zájemcům.

Vstupenky obdrží abonenti v dostatečném předstihu před prvním kon-
certem společně s pozvánkou na první koncert. 1. srpna se zároveň spustí
volný prodej vstupenek na všechna divadelní představení, přednášky
v rámci Cestovatelského klubu a operní a baletní záznamy z nové sezóny
Royal Opera House v kině Sféra připravované do konce kalendářního ro-
ku. Předprodej na jarní část sezóny se spustí 1. prosince 2022. 

Vstupenky na pořady z cyklu Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
se zakupují standardním způsobem.

Vážení diváci, 
výčet představení, koncertů, přednášek a přenosů uvedený v tomto kata-

logu samozřejmě není ani zdaleka konečným a definitivním plánem na nad-
cházející sezónu. Nabídka kulturních a společenských akcí Kulturního centra
Turnov bude i nadále průběžně doplňována. Doporučujeme proto pravidel-
ně sledovat náš web www.kcturnov.cz, tištěný Program KCT a sociální sítě. 

Budeme se na vás těšit.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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pátek 14. října 2022 – 19.30 hodin
Winterbergova poslední cesta
Divadlo Feste, Brno

Doposud nejrozsáhlejší Rudišovo literární dí-
lo vyšlo poprvé v Německu na podzim 2019
a od té doby získalo řadu prestižních lite-

rárních cen. Základním rámcem Rudišova románu
je daleká vlaková cesta, již přes polovinu Evropy
podniká stoletý Wenzel Winterberg se svým mladším
pečovatelem Janem Krausem. Zatímco umírající
Winterberg touží po odpuštění a utišení svého svě-
domí za chyby a omyly, kterých se v životě dopustil,
jeho pečovatel Jan Kraus hledá po mohutných ztrá-
tách v osobním životě nový smysl své existence.

Winterbergova poslední cesta ukazuje, že lidský
život se neobejde bez smrti a umírání, a že dějiny
světa, v němž žijeme, jsou úzce vázány na dějiny
naší duše a našeho jednání. Nemít odpovědnost
není možné. Všichni jsme součástí a všichni rozho-
dujeme o podobě našeho světa.

autor: Jaroslav Rudiš
režie: Jiří Honzírek
dramaturgie: Katarína Koišová Kašpárková
výprava: Sylva Marková
zvuk: Jindřich Kovanda
technika: Bohdana Sýkorová, Štěpán Šona
produkce: Alica Priehradníková
hrají: Lucie Hrochová, Tibor Kotlár, Jakub Zelinka
délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
představení uvádíme v rámci oslav výročí Turnov 750
vstupné v předprodeji 320 Kč/260 Kč, 
na místě 360 Kč

pátek 25. listopadu 2022 – 19.30 hodin
S pravdou ven
Divadlo Kalich, Praha

Nově zvolený prezident republiky má za ho-
dinu a půl pronést inaugurační projev před
celým národem. Ale jakmile si začne nahlas

opakovat svůj text ve své pracovně, začne ho svě-
dit nos do té míry, že není schopný zachovat chlad-
nou tvář a šklebí se při každém slovu. Co s tím?
Lékař ho vyšetřil a problém prý vězí jinde. Při-
vedou mu tedy toho údajně nejlepšího psychiatra.
Začne konverzace, která změní jeho život…

Ve skvělé konverzační přestřelce, která srší vti-
pem i podněty k přemýšlení o prapůvodech našich
nejistot a selhání, diváky pobaví trefně vystižené
nešvary a zlozvyky všech lidí s velkou zodpověd-
ností vůči sobě i ostatním. Být lídrem, a nebýt srov-
naný a vyrovnaný, zkrátka není jen tak.

autoři: Matthieu Delaporte a Alexandre de la Patellière 
překlad: Anežka Svobodová 
režie: Ondřej Rychlý 
scéna a kostýmy: Jozef Hugo Čačko
hrají: Petr Rychlý a Luboš Veselý
délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
vstupné v předprodeji 400 Kč/340 Kč, 
na místě 440 Kč

úterý 20. prosince 2022 – 19.30 hodin
BETLÉM aneb Komedie 
o narození
Divadlo D21, Praha
„Jde malý chlapec za oslíkem a věci říká největší.“

Největší příběh všech dob z pera básníka čes-
kého divadla. Za zpěvu koled a za dopro-
vodu živé hudby putují Marie a Josef do

Betléma. Cestu jim sice zkříží ďábel, ale ochrannou
ruku nad nimi drží sám archanděl. Každej, kdo mů-
žeš, zpívej. Kdo nemůžeš, aspoň se dívej… Divadel-
ní představení pro celou rodinu, vhodné pro děti
od šesti let.

autor: Jan Antonín Pitínský 
režie: Jakub Šmíd 

dramaturgie: Kristýna Čepková 
výprava: Petra Krčmářová
hrají: Stela Chmelová, Hana Mathauserová, 
Zdeněk Dočekal j. h., Samuel Neduha / Petr Pochop,
Marek Zeman
délka představení: 90 minut 
vstupné v předprodeji 250 Kč/200 Kč, 
na místě 290 Kč

čtvrtek 19. ledna 2023 – 19.30 hodin
Drama v kostce, pokus 2 
– Mystérium skuteãnosti 
Studio Ypsilon, Praha

Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým
tvarem. Jenomže hranice divadla a baru pře-
staly být zřetelné. „Všecko, co je na jevišti,

hraje.“ „Takže i uklízečka, když jde vytřít na jeviště,
tak hraje?“ „Pokud jsou tam diváci, tak ano.“ „A co
když tam je jen jeden divák?“ „Tak taky.“ „A když
ten divák je její manžel a čeká, až to dodělá?“ „Tak
to je chudák.“ „Takže diváci jsou chudáci?“ Realita
jeviště. Divadlo hlediště. Mystérium skutečnosti.

Čtyři náhodně vybrané postavy chycené v prázd-
ném prostoru. Dvacet sedm kubíků organické
divadelní hmoty vyplňující prázdný prostor. Unik-
nou? I vy můžete přímo z baru spadnout do pasti
současného divadla. A nebude to jenom jako! 

režie: Jiří Havelka 
výprava: Vladimír Němeček 
kostýmy: Jana Smetanová 
dramaturgie: Ondřej Cihlář 
zvukový design: Petr Marek a Dominik Renč
hrají: Petr Vršek, Jiřina Vacková, Daniel Šváb,
Andrej Polák a Martin Bohadlo

Divadelní pfiedstavení 
2022/23



délka představení: 90 minut bez přestávky 
vstupné v předprodeji 360 Kč/320 Kč, 
na místě 400 Kč

únor 2023 
Miss Dietrich lituje 
Divadlo Ungelt, Praha

Marlene Dietrich vydala v roce 1984 svůj
vlastní životopis proto, aby umlčela všech-
ny životopisné samozvance. Podařil se jí

ovšem pravý opak. Záhadnou knihu pojmenovala
sice Marlene D., ale stejně tak ji mohla pojmenovat
Nic vám neřeknu. Celý text dokonale zamlčuje, za-
stírá, krouží a tvaruje skutečnost do takové podo-
by, v jaké by ji Marlene sama chtěla mít…

Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Diet-
rich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhu-
jícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý
prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minu-
lostí. Kdo zvítězí? 

autor: Gail Louw 
překlad: Jitka Sloupová 
režie: Radovan Lipus 

dramaturgie: Pavel Ondruch 
scéna: Radovan Lipus 
kostýmy: Alena Schäferová
hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
vstupné v předprodeji 500 Kč/440 Kč, 
na místě 540 Kč

březen 2023
Královny
Divadlo U HasiãÛ, Praha

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné
místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři že-
ny, které se na něm sejdou, by se za normál-

ních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt havárie
vodovodního potrubí, ke které dojde v jednom z lá-
zeňských křídel. Každá z hrdinek má odlišný pro-
blém, přesto však mají cosi společného – všechny
byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním
okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – na-
učit se žít své nové životy. Johana je po autohavárii,
podrobila se operaci nohy a došlo ke komplikacím.
Zita má zase problémy s nervy a mladá slečna
Eliška přišla v nedávné době o zrak a učí se s tímto
handicapem žít. Tyto tři postavy jsou generačně
i sociálně každá někde naprosto jinde, přesto spolu
musí strávit relativně dlouhou dobu... Komedie plná
upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.

autoři: Michaela Doleželová, Roman Vencl 
produkce: SPOLUhra – divadelní spolek 
režie: Petr Svojtka 
výprava: Agnieszka Oldak-Pátá
hrají: Vilma Cibulková, Jana Boušková, Karolína
Půčková
délka představení: 2 hodiny a 15 minut včetně
přestávky
vstupné v předprodeji 450 Kč/390 Kč, 
na místě 490 Kč

pondělí 3. dubna 2023 – 19.30 hodin
Oskar a rÛÏová paní
Komorní Kalich, Praha

Oskar je úžasný chlapec. Sedí na svém lůžku
v nemocnici a to, co potřebuje, je opravdu
dobrý plán. Měl by to být vskutku důmysl-

ný plán, jak prožít život se vším, co k němu patří, až
do vysokého věku, ale stihnout to v přeci jen tro-
chu kratším čase. Jeden den jako deset let – s tako-
vým kouzlem může Oskarovi pomoct jen jediný
člověk. Obávaná škrtička z Languedocu, bývalá zá-
pasnice, dnes záhadná, úžasná, vždy pohotová ba-
bi Růženka... Spolu s Oskarem jsou tým, který chrlí
vtip, humor a nic pro něj není svaté, nemožné, ne-
dosáhnutelné i v těch nejdramatičtějších situacích.
Všechno zvládnou, vědí totiž dobře, že záda jim
kryje ještě třetí tajný parťák Pánbůh osobně, který
má kouzla s časem a zázraky na počkání takříkajíc
v popisu práce. 

Erich E. Schmitt patří v současnosti k nejoceňo-
vanějším a nejhranějším evropským dramatikům.
Jeho hry jsou vždy odvážným, hlubokým ponorem
do lidské duše v její kráse, ale i složitosti. 

autor: Eric-Emmanule Schmitt 
překlad: Denisa Kerschová-Brosseau 
režie a úprava: Jakub Nvota 
scéna: Tomáš Ciller 
kostýmy: Lucia Šedivá 
hudba: Mario Buzzi
hrají: Josef Polášek a Pavla Tomicová
délka představení: 2 hodiny včetně přestávky
vstupné v předprodeji 450 Kč/390 Kč, 
na místě 490 Kč



středa 26. října 2022 – 19.30 hodin
Eva a Bohuslav Lédlovi 
– Z domácí scény

Dvojice umělců, která už více než čtvrt století
patří ke stálicím mnoha žánrů hudebního
života Turnova. Bohuslav Lédl vystudoval

klavír na teplické konzervatoři u Ireny Nečáskové
a Miloše Mikuly, poté na pedagogické fakultě
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde po-
zději vyučoval improvizaci a působil jako korepeti-
tor. V roce 1996 založil jazzový soubor Lédl Jazz Q.
Od roku 1997 vede Pěvecký sbor Antonín Dvořák
v Turnově a v roce 2003 se stal ředitelem Základní
umělecké školy Turnov. V současné době působí
jako korepetitor i sólista a věnuje se vlastní tvorbě.
Spolupracuje se svou ženou, sopranistkou Evou
Lédlovou, která vystudovala rovněž pedagogickou
fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a nyní je ředitelkou ZUŠ v Železném Brodě.
představení uvádíme v rámci oslav výročí Turnov 750
vstupné 140 Kč v předprodeji / 170 Kč na místě

středa 2. listopadu 2022 – 19.30 hodin
IMUZA uvádí – 
Petr Falkenauer (klavír),
Elnar Taghizade (viola)

Vpokračování podtitulu, který jednou za sezó-
nu představuje mladé talenty, se setkáme
s nadějnými studenty Petrem Falkenauerem

a Elnar Taghizade. Petr Falkenauer se začal věno-
vat hře na klavír v pěti letech v ZUŠ Plasy. Část je-
ho rodiny pochází z Turnova. Absolvoval Konzer-
vatoř v Plzni ve třídě prof. Věry Müllerové, v sou-

časné době studuje hru na klavír na HAMU v Praze
u prof. Františka Malého a působí jako lektor kla-
vírní hry v Piano School Prague. Během studia spo-
lu s Elnar Taghizade v kvartetu konzervatoře získa-
li druhou cenu na mezinárodní soutěži ,,The Art of
Sound“ v Moskvě. Pořadem zasvěceně provází
Jana Kubánková.
vstupné 140 Kč v předprodeji / 170 Kč na místě

středa 25. ledna 2023 – 19.30 hodin
Operní soirée 
s Jaroslavem Patoãkou

Liberecký rodák Jaroslav Patočka studoval
zpěv u předního sólisty Národního divadla
v Praze Václava Zítka, později absolvoval par-

dubickou konzervatoř ve třídě prof. Václava Zítka
a prof. Mgr. Miloslava Stříteského. Zúčastnil se ně-
kolika mistrovských pěveckých kursů, v současné
době také spolupracuje s renomovaným italským
operním tenoristou a pedagogem Antoniem
Carangelem. Jeho repertoár obsahuje operní, ora-

torní a písňovou tvorbu. Je stálým hostem Divadla
F. X. Šaldy v Liberci i Národního divadla v Praze.
Věnuje se též koncertní činnosti s mnoha českými
i zahraničními orchestry a sbory, kromě České re-
publiky vystupoval po celé Evropě, v Izraeli,
Libanonu či Jižní Koreji. Jeho měkký a přitom sytý
bas jsme měli možnost poznat i v Turnově např.
v sólovém partu Dvořákova Te Dea.
vstupné 180 Kč v předprodeji / 210 Kč na místě

čtvrtek 9. února 2023 – 19.30 hodin
Bohemia Balet 

Soubor Bohemia Balet při Taneční konzervato-
ři hl. m. Prahy funguje jako přechodový můs-
tek mezi školou a „divadelním životem“ ta-

nečníka. Bohemia Balet vystupuje po celé republice
a pravidelně hostuje i v zahraničí. Členové soubo-
ru, stejně jako jeho repertoár, se pravidelně mění
v závislosti na konstelaci osobností a jejich inter-
pretačních kvalit. Všechna vystoupení ale vynikají
obrovským nadšením mládí a erudovaným výkla-

Turnovské hudební 
veãery 2022/23



dem uměleckého ředitele Mgr. Jaroslava Slavického.
V současné době má soubor nastudované zajímavé
baletní kompozice Mozartissimo, Paridův soud,
Penzion na předměstí na motivy šansonů Hany
Hegerové a další skladby.
vstupné 210 Kč v předprodeji / 240 Kč na místě

čtvrtek 23. března 2023 – 19.30 hodin
Kontrabasové kvarteto
Bumblebass

Kontrabasové kvarteto Bumblebass vyvrací
tradiční názor, že kontrabas lze použít pou-
ze jako doprovodný nástroj. Čtyři mladí mu-

zikanti dokazují, že kontrabas může hrát hlavní
a dokonce divácky působivou roli. Čtveřici, která
se sešla na pardubické konzervatoři, tvoří Petr
Pavíček, Ondřej Sejkora, Jan Hrubeš a Martin
Brádle. V repertoáru mají hudbu od J. S. Bacha
a W. A. Mozarta přes Bedřicha Smetanu až po
Jaroslava Ježka, Beatles či filmové melodie. Aranže
skladeb pro tento neobvyklý soubor si buď vytvá-
řejí sami, nebo přejímají už hotové aranže většinou
od Mgr. art. Františka Machače či prof. Miloslavem
Gajdoše, průkopníků kontrabasové komorní hry.

Původní skladby pro kontrabasové kvarteto po-
cházejí z pera amerického skladatele Tonyho
Osborna.
vstupné 140 Kč v předprodeji / 170 Kč na místě

středa 26. dubna 2023 – 19.30 hodin
INDIGO company - Harantova
pouÈ do Svaté zemû

Nezávislá divadelní a umělecká společnost
INDIGO company, kterou v roce 2013 zalo-
žily herečky Jana Trojanová a Lilian Fische-

rová, připravuje autorská představení i zpracování
klasických titulů. Z její tvorby jsme pro vás vybrali
hudebně-poetický koncert inspirovaný životem
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Vtipné a na-
pínavé historky jsou propojeny hudbou jeho sou-
časníků, například Johna Dowlanda, Daniela Ba-
chelera a dalších. Během koncertu zazní i úryvky
z cestopisu Kryštofa Haranta a renesanční poezie.
V programu se představí Monika Bucharová (vio-
loncello), Štěpán Buchar (kytara) a Jana Trojanová
(recitace).
vstupné 180 Kč v předprodeji / 210 Kč na místě

středa 10. května 2023 – 19.30 hodin
Ivo Kahánek 
a Karolína Cingro‰ová –
Z Broadwaye do Hollywoodu
a zpût aneb pocta pánÛm
Korngoldovi a Gershwinovi

Vprogramu se snoubí hudba dvou amerických
hudebních skladatelů židovského původu,
kteří působili a tvořili ve stejnou dobu na

stejných místech. Jedná se o Ericha Korngolda, ro-
dáka z Brna, a George Gershwina, který spolu se
svým bratrem textařem Irou Gershwinem dal
vzniknout stovkám známých i méně známých me-
lodií. Karolína Cingrošová se v písních obou skla-
datelů představuje jako femme fatale v dobových
róbách z předválečné éry, a to za doprovodu
předního českého klavíristy Ivo Kahánka, který
přednese také několik sólových skladeb včetně ne-
zbytné Rapsodie v modrém.
vstupné 210 Kč v předprodeji / 240 Kč na místě



středa 21. září 2022 – 18.00 hodin
Pavla Biãíková 
- Turnov znám˘ neznám˘

Při příležitosti výročí města jsme oslovili oblíbe-
nou fotografku a cestovatelku s velmi blízkým
vztahem k Turnovu, zda by vytvořila jedinečnou

prezentaci, která nám ukáže naše město jinýma oči-
ma. Jsme rádi, že výzvu přijala, těšte se na výsledek!
představení uvádíme v rámci oslav výročí Turnov 750
jednotné vstupné 100 Kč

středa 12. října 2022 – 18.00 hodin
Marie Mája DrahoÀovská 
– Gruzie, (nejen) novináfiské
pfiíbûhy z Kavkazu

Romantická, okouzlující, ale také drsná a ne-
předvídatelná. Taková je Gruzie – země na
pomezí Evropy a Asie. Přijďte si s Marií

Drahoňovskou zavzpomínat na cesty napříč Gruzií
s diktafonem v ruce. Vyprávět bude o nepředvída-

telné přírodě, skvělém jídle i o gruzínské nátuře.
Vezme vás z hlučného Tbilisi k ještě hlučnějšímu
Černému moři. Pak plavky vyměnit za mačky, hel-
my a cepíny a vyrazit až k vrcholkům hor. Na místa
tak okouzlující, že se zdají být člověku zapovězená.
jednotné vstupné 100 Kč

středa 9. listopadu 2022 – 18.00 hodin
Katefiina a Milo‰ Motani 
– âile po Chile

Pouští a pralesem až na konec světa. Chile je
krajina plná kontrastů, od každého kousek –
kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera,

sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké
pralesy, pravěké araukárie, ledovce. Přístavy pulsu-
jí životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem, led-
ková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na

severu se rozkládá nejsušší poušť světa Atacama
a úplně na jihu leží Ohňová země - konec světa.
jednotné vstupné 100 Kč

středa 7. prosince 2022 – 18.00 hodin
Pavla Biãíková 
– Îhavá Andalusie

Putování po krajině jižního Španělska s foto-
grafkou Pavlou Bičíkovou. Vydáme se společ-
ně do historických měst Granada, Baesa

a Ubeda, která jsou památkami UNESCO. Užijeme
si východ i západ slunce v nejmalebnějším městě
Andalusie, v Ronda. Navštívíme skalní město
Torcal, projdeme světoznámou soutěsku El Chorro
po visutých lávkách Caminito del Rey a zažijeme
silný dotek historie u největších evropských dolme-
nů v Antequera. Během 12denního přechodu hor
Sierras de Cazorla poznáme, co to je divoká příro-
da. Třítýdenní putování zakončíme na bujaré špa-
nělské svatbě.
jednotné vstupné 100 Kč

Cestovatelsk˘ klub
2022/23



středa 18. ledna 2023 – 18.00 hodin
Radka Tkáãiková 
– Namibie

Nejstarší poušť světa s největšími dunami na
světě, národní parky s množstvím zvěře,
druhý největší kaňon světa Fish river, květi-

ny staré 1 500 let, krokodýli na hraniční řece
Kunene a Epupa vodopády. Atlantský oceán a ko-
lonie lachtanů a tučňáků. Opuštěné diamantové
doly. Vše umocněno etnickou pestrostí – původní
etnika Himbů zachovávající své zvyky včetně odí-
vání, kdy ženy chodí jen v sukénkách. Hererové ve
viktoriánských oděvech. Země plná překvapení.
jednotné vstupné 100 Kč

středa 1. února 2023 – 18.00 hodin
Michal âern˘ 
- JAR - Kruger park 
a potápûní se Ïraloky

Kruger park je nejstarším africkým parkem,
byl vyhlášen již v roce 1902. Jeho velikost se
u nás dá přirovnat k rozloze skoro celé

Moravy! V tomto parku se také ještě jako v jednom
z mála v Africe můžete pohybovat bez průvodce
svými auty, což dává obrovskou svobodu při pozo-

rování zvěře. Jelikož mojí parketou je hlavně foto-
grafování pod vodou, tak jsem v JAR nemohl vyne-
chat ani potápění se žraloky a lachtany. Potápěli
jsme se na několika místech s několika druhy žra-
loků a to včetně toho nejznámějšího – velkého bí-
lého žraloka. A samozřejmě i z potápění s těmito
nádhernými tvory je spousta zajímavých a napína-
vých historek, na které se již nyní můžete těšit.
jednotné vstupné 100 Kč

středa 29. března 2023 – 18.00 hodin
Václav Bacovsk˘ 
- Kanada

Ikdyž většinu území Kanady tvoří rozsáhlé plani-
ny s nepřístupnými lesy a mokřady, západní po-
břeží Kanady je odlišné. Přímo od Tichého oceá-

nu se vypíná několik horských pásem. Ve Skalistých
horách (Rocky Mountains) na území provincie
Britská Kolumbie a části provincie Alberta je možné
spatřit jedny z nejúchvatnějších scenérií celého se-
veroamerického kontinentu. Majestátné vrcholy
a štíty s obrovskými ledovci a tyrkysovými jezery
jsou hlavními lákadly národních parků Jasper, Banff

a Yoho. Kvalitní ochrana přírodního prostředí záro-
veň umožňuje vidět a fotografovat značné množství
divoké zvěře včetně medvědů grizzly. 
jednotné vstupné 100 Kč

středa 19. dubna 2023 – 18.00 hodin
Jifií Kafka 
– Panama a indiánské 
souostroví San Blas
v Karibiku

Navštívil jsem více než 30 zemí světa, poprvé
bez cestovky v padesáti letech. A jednou
z nich byla i Panama. Ta zůstává v povědo-

mí turistů zatím trochu odsunuta. O této zemi se
víceméně mluví jen v souvislosti s Panamským prů-
plavem. Díky geografické poloze je Panama bez-
pečným útočištěm pro mnoho druhů divoké zvěře,
je zde 14 národních parků a dalších chráněných ob-
lastí. V blízkosti pobřeží jsou stovky ostrovů a kilo-
metry chráněných korálových útesů. Panama se ta-
ké může pochlubit nádhernými plážemi, jezery,
džunglemi, deštnými lesy a mořskými živočichy. 
jednotné vstupné 100 Kč



sobota 29. října 2022 – 19.30 hodin
Madam Butterfly
Giacomo Puccini

Láska nemůže zabít, přináší nový život. Tato
slova řekl během hvězdné noci v Nagasaki
americký voják Pinkerton mladé gejše Cio-

Cio-San. Jak ale oba zjistí, nedbale vyslovená slova
a sliby mohou mít nesmazatelné následky.

Pucciniho strhující i srdceryvná opera se v pro-
dukci režisérů Moshe Leisera a Patrice Cauriera in-
spiruje evropskými obrazy Japonska 19. století.

190 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: Moshe Leiser, Patrice Caurier 
dirigent: Nicola Luisotti 
účinkují: Maria Agresta, Joshua Guerrero, Carlos
Álvarez, Christine Rice, Carlo Bosi
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

středa 16. listopadu 2022 – 18.15 hodin
Aida
Giuseppe Verdi

Princezna Aida byla ve válce mezi Egyptem
a Etiopií unesena. Ambiciózní voják Radames
mezitím zápasí se svými city k ní. Postupně

musí oba učinit mučivou volbu mezi loajalitou
k domovu a vzájemnou láskou.

Režisér Robert Carsen situuje v této očekávané
nové inscenaci Verdiho velkolepou klasiku do sou-
časného světa. Mocenské boje a toxickou žárlivost
tak zasazuje do aparátu moderního totalitního stá-
tu. V hlavních rolích se představí Elena Stikhina
a Francesco Meli, orchestr povede hudební ředitel
Královské opery Antonio Pappano.

205 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: Robert Carsen 

dirigent: Antonio Pappano 
účinkují: Elena Stikhina, Francesco Meli,
Agnieszka Rehlis, Ludovic Tézier, Soloman
Howard
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

středa 30. listopadu 2022 – 18.15 hodin
Bohéma
Giacomo Puccini

Paříž, rok 1900. Chudý spisovatel Rodolfo věří,
že umění je všechno, co potřebuje – dokud
nepotká Mimì, osamělou švadlenu, která

bydlí nad ním. Tak začíná velký milostný příběh,
který postupně kvete, vadne i znovu ožívá. Ohro-
žuje ho ale síla větší než láska.

Inscenace Richarda Jonese skvěle evokuje kon-
trasty přelomu 19. a 20. století v Paříži, od bohém-
ských bytů po třpytivé arkády.

180 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: Richard Jones 
dirigent: Kevin John Edusei 
účinkují: Ailyn Pérez, Juan Diego Flórez, Andrey
Zhilikhovsky, Danielle de Niese, Ross Ramgobin
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

čtvrtek 23. března 2023 – 18.15 hodin
Lazebník sevillsk˘
Gioacchino Rossini

Když se Rosina zamiluje do tajemného mladé-
ho nápadníka, musí využít všechnu lstivost
(a trochu pomoci od místního lazebníka),

aby vyzrála na svého vypočítavého nápadníka dok-
tora Bartola.

Srdceryvné serenády, vtipné převleky i pohádko-
vý konec – se slavným úvodním číslem „Largo al
factotum“, pokřikem „Figaro! Figaro!“ a Rosininou
veselou árií „Una voce poco fa“ je tato Rossiniho
komedie skvělou zábavou. Svůj debut v Královské
opeře si odbude dirigent Rafael Payare, který po-
vede mezinárodní obsazení pěveckých hvězd, kde
nechybí Andrzej Filończyk, Aigul Akhmetshina ne-
bo Laurence Brownlee. 

225 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: Moshe Leiser, Patrice Caurier 
dirigent: Rafael Payare 
účinkují: Aigul Akhmetshina, Andrzej Filonczyk,
Lawrence Brownlee, Bryn Terfel
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

Královská opera 
v kinû Sféra



čtvrtek 27. dubna 2023 – 18.15 hodin
Turandot 
Giacomo Puccini

Na dvoře princezny Turandot jsou brutálně
zabiti nápadníci, kteří nedokázali vyřešit je-
jí hádanky. Když ale tajemný princ zodpoví

jednu správně, náhle má veškerou moc – i velké ta-
jemství. Když visí život na vlásku, dokáže láska po-
razit vše?

Pucciniho poslední operu zdobí úžasná hudba
s jednou z nejslavnějších operních árií „Nessun

dorma“. Režisér Andrei Serban vychází z čínských
divadelních tradic, aby inscenace evokovala barev-
né fantazijní výjevy ze starověkého Pekingu.
Orchestr řídí dirigent Antonio Pappano a v hlav-
ních rolích zazáří Anna Pirozi a Yonghoon Lee.

200 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: Andrei Serban 
dirigent: Antonio Pappano 
účinkují: Anna Pirozzi, Yonghoon Lee, Masabane
Cecilia Rangwanasha, Vitalij Kowaljow
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

neděle 21. května 2023 – 17.00 hodin
Figarova svatba
Wolfgang Amadeus Mozart

Sluhové Figaro a Susanna jsou nadšení ze své-
ho svatebního dne, má to ale háček. Jejich
pán, hrabě Almaviva, má s nastávající nevěs-

tou své úmysly, což roztáčí kolotoč neuvěřitelných
událostí během jediného dne.

Mozartova komická opera vás svými zvraty pře-
kvapí i potěší na každém kroku. Hudební ředitel Krá-
lovské opery Antonio Pappano diriguje mezinárodní
obsazení v nesmrtelné inscenaci Davida McVicara.

240 minut 
zpíváno italsky s českými titulky
režie: David McVicar 
dirigent: Antonio Pappano 
účinkují: Riccardo Fassi, Giulia Semenzato,
Davide Luciano, Federica Lombardi
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

pondělí 7. listopadu 2022 – 18.15 hodin
Mayerling 

Tato klasika Královského baletu, inspirovaná
skutečnými událostmi, zobrazuje posedlosti
korunního prince Rudolfa, které vedou až ke

skandálu vraždy a sebevraždy s jeho milenkou
Mary Vetserovou. Tísnivý půvab rakousko-uher-
ského dvora v 80. letech 19. století předkládá scé-
nu pro napínavé drama psychologických i politic-
kých intrik. Mistrovsky vyprávěný balet Kennetha

MacMillana z roku 1978 je nyní uveden u příležitos-
ti 30. výročí úmrtí tohoto slavného choreografa.
Uvidíte Královský balet v jeho nejdramatičtější po-
době, včetně silných souborových scén i některých
z nejodvážnějších a emočně nejnáročnějších pas
de deux v baletním repertoáru.

205 minut 
hudba: Franz Liszt
choreografie: Kenneth MacMillan 
dirigent: Koen Kessels 
účinkují: Ryoichi Hirano, Natalia Osipova
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

úterý 13. prosince 2022 – 18.15 hodin
Královsk˘ balet: 
Diamantová oslava

Oslnivý komponovaný večer Královského
baletu oslaví 60. výročí Friends of Covent
Garden a připomene úžasnou podporu

přátel Royal Opera House v historii i současnosti.
Program ukáže šíři a rozmanitost repertoáru
Královského baletu klasických, moderních i histo-
rických děl. Uvede světové premiéry krátkých bale-

tů Pam Tanowitzové, Josepha Toongy a Valentina
Zucchettiho. Poprvé v Royal Opera House bude
uveden balet For Four Christophera Wheeldona
a program doplní i Diamanty George Balanchina.

vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

Královsk˘ balet 
v kinû Sféra



čtvrtek 22. prosince 2022 – 18.15 hodin
Louskáãek

Připojte se ke Klárce během Štědrého večera,
který se stane velkým kouzelným dobrodruž-
stvím. Nádherná Čajkovského hudba dopro-

vází Klárku a jejího začarovaného Louskáčka v bo-
ji proti Myšímu králi i při návštěvě Cukrové víly
v Království sladkostí. Milovaná inscenace Petera
Wrighta pro Královský balet si drží pravé kouzlo
této pohádkové klasiky pro celou rodinu a před-
stavuje jeden z nejlepších způsobů, jak objevit krá-
sy baletu.

165 minut 
hudba: Petr Iljič Čajkovskij
choreografie: Peter Wright podle Lva Ivanova 
dirigent: Barry Wordsworth 
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

pondělí 6. února 2023 – 18.15 hodin
Jako voda na ãokoládu

Moderní mexická klasika magického realis-
mu poskytuje předlohu pro nové dílo cho-
reografa Christophera Wheeldona. Ten

stejně jako u jeho předchozích produkcí pro Krá-
lovský balet Alenka v říši divů a Zimní pohádka
spolupracoval se skladatelem Jobym Talbotem
a designerem Bobem Crowleym.

Balet je inspirován románem Laury Esquivelové
– strhující rodinnou ságou o lásce plné překážek.
V této koprodukci s American Ballet Theatre půso-
bí mexický dirigent Alondra de la Parra také jako
hudební konzultant k nové Talbotově hudbě.
Wheeldon úzce spolupracoval přímo s autorkou
knižní předlohy na přetvoření jejího bohatě vrstve-
ného příběhu do zábavného a strhujícího nového
baletu.

190 minut 
hudba: Joby Talbot
choreografie: Christopher Wheeldon 
dirigent: Alondra de la Parra
účinkují: Francesca Hayward, Marcelino Sambé
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

neděle 14. května 2023 – 17.00 hodin
Popelka

Pohádková Popelka choreografa Fredericka
Ashtona, který stál u zrodu Královského bale-
tu, oslavila tuto sezónu 75. výročí. Po více než

deseti letech se nyní tato nesmrtelná klasika s hud-

bou Sergeje Prokofjeva vrací v nové produkci zpět
na pódium Royal Opera House. Tvůrčí tým přináší
prvky filmu, divadla, tance i opery pro novou at-
mosféru Popelky – věčného světa pohádkových víl,
dýňových kočárů, krásných princů a hledání pravé
lásky.

180 minut 
hudba: Sergej Prokofjev
choreografie: Frederick Ashton 
dirigent: Koen Kessels 
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP

úterý 20. června 2023 – 18.15 hodin
·ípková RÛÏenka

Š
ípková Růženka má v srdci a historii
Královského baletu speciální místo. Jednalo
se o první představení, které se v Royal

Opera House uskutečnilo po jeho znovuotevření
po 2. světové válce v roce 1946. V roce 2006 byla ta-
to původní inscenace obnovena a znovu těší své
diváky. Nechte se unést úchvatnou Čajkovského
hudbou a přepychovou pohádkovou scénou
Olivera Messela s tímto skutečným klenotem balet-
ního repertoáru.

205 minut
hudba: Petr Iljič Čajkovskij
choreografie: Marius Petipa 
dirigent: Koen Kessels 
vstupné 250 Kč / 200 Kč děti, studenti, senioři, ZTP



sobota 17. září 2022 – 10.00 hodin
Princezna se zlatou hvûzdou 
Divadlo Julie Juri‰tové 

Klasická pohádka s písničkami na motivy Bo-
ženy Němcové, jejíž děj nás zavede do krá-
lovství krále Dobroslava. Zde jeho jediná

dcera princezna Lada právě slaví osmnácté naro-
zeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazi-
světa, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu,
aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazi-
světem z otcovského království uprchnout a hledat
štěstí daleko od domova.

autor a režie: Dana Bartůňková
kostýmy: Dana Pražáková
hudba: Radim Linhart
hrají: Julie Jurištová, Hana Tunová, Oldřiška
Jeřábková / Sára Lutovská, Marie Anna Valíčková,
Milan Duchek, Josef Vaverka, David Šponer,
Ondřej Janoušek / Ondřej Běhan
pro děti od 4 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 22. října 2022 – 10.00 hodin
Jak víla Modrovláska splnila
tfii pfiání
Czidivadlo

Pohádkový příběh nás přenese do lesního krá-
lovství, kde žijí nejenom zvířátka a ptáčci, ale
i jiné křehké bytosti. Co se může stát, když si

lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zá-
kony svým přáním? A co když si se vzácnými dary
nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora
a láska? Veselá pohádka přináší ponaučení, za-
myšlení a lidovou moudrost. 

scénář a texty k písním: Hana Czivišová, 
Miroslav Hanuš

režie: Tomáš Juřička
výprava: Petr Svoboda
hudba: Milan Potoček
hrají: Hana Czivišová, Silvester Matula,
Klára Sedláčková-Oltová
pro děti od 3 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 5. listopadu 2022 – 10.00 hodin
Bob a Bobek na cestách
Divadlo Anfas

Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka
Pokustóna, se vydávají na cestu kolem světa.
Kam je jejich létající klobouk zanese? Nechte

se překvapit. Jisté však je, že to bude putování do-
brodružné… Jaké příhody je asi čekají na Divokém
Západě, za polárním kruhem či na Měsíci? Známé
večerníčkové postavičky ožijí ve veselém předsta-

vení plném písniček na motivy knih Pavla Šruta
a procestují ve svém létajícím klobouku celý svět.

režie: Petr Mikeska 
scéna a kostýmy: Agnieszka Oldak-Pátá 
hudba: Linda Winterová
hrají: Martina Venigerová, Veronika Bajerová
a Petr Mikeska / Václav Šanda
pro děti od 3 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 3. prosince 2022 – 10.00 hodin
DobrodruÏství na ostrovû 
âiãidÏuma
Divadlo Scéna

Malá Natálka se pomocí pohádkové knížky
dostane na tajemný ostrov Čičidžuma, kde
je ukryt obrovský poklad. Najít ho však ne-

bude jednoduché. Bude muset překonat spoustu
nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Po pokladu
navíc touží i podlý pirát Zlovous, kterého nebude
jen tak snadné přelstít. Vydejte se s Natálkou na
dobrodružnou výpravu. Interaktivní pohádka s pís-
ničkami pro děti, ve které si přijdou na své i do-
spělí.

autoři a režie: Michaela Doleželová, Roman Vencl 
hrají: Radim Bánovský, Martina Suchánková /
Hana Mrázková, Nikola Hauerlandová,
Julia Kamhalová 
pro děti od 4 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

Mámo, táto, pojìte se 
mnou do divadla! 2022/23



sobota 28. ledna 2023 – 10.00 hodin
Prostû Ïába
Divadlo U staré hereãky 

Vzrušující pouť ze stádia do stádia plná pro-
měn, nástrah a humoru. Jeden nikdy neví, co
ho čeká na cestě životem… Vypadá to jako

série docela vtipných situací, ale když je člověk jed-
nou žába, nemůže si být nikdy jistý, kdo po něm
zase půjde.

Čím vším může projít chudák žába, než konečně
dojde ke štěstí? Bez zbytečných slov, za radostné-
ho kvákání – loutková groteska z českých vodstev,
hájů i měst.

režie a hudba: Jiří Vyšohlíd 
dramaturgie: Marta Ljubková
výprava a loutky: Luděk Joska
hraje: Jana Vyšohlídová
pro děti od 3 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 11. února 2023 – 10.00 hodin
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
V˘chodoãeské dechové kvinteto / 
Filharmonie Hradec Králové

Hudebně-výchovná interaktivní pohádka, ve
kterých se děti naučí, jak vnímat krásu hud-
by. 

Malebný hudební doprovod pomůže dětem pro-
žít děj mnohem hlouběji, působí pozitivně na jejich
fantazii a rozvíjí hudební představivost. Klasický
námět je přepracovaný pro vypravěče a dechový
kvintet (flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot).
Hudebníci se svými nástroji v průběhu pohádky
přímo podílejí na ději. Jednotlivě nebo současně
promlouvají k malým posluchačům poutavými me-
zihrami.

Děti se seznámí s novými nástroji, dostanou se
do blízkého kontaktu s profesionálními hráči, naučí
se písničku a za živého doprovodu všech nástrojů
si ji zazpívají.

Na konci pohádky čeká všechny malé překvapení!

pro děti od 4 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 25. března 2023 – 10.00 hodin
Ene bene Erbene
Divadlo Láryfáry

Pozor, pozor! Bude šrumec! Přijede k vám DÍ-
VADLO, které si pro vás připravilo spoustu
krásných a známých pohádek. A všechny bu-

dou od Karla Jaromíra Erbena!
A to ještě netušíte, že si s sebou herci přivezou

starou kouzelnou knihu, ze které si společně s dět-
mi přivolají samotného pana Erbena...

hudba: Linda Winterová 
hrají: Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková, Lukáš Jurek 
pro děti od 4 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma

sobota 1. dubna 2023 – 10.00 hodin
O perníkové chaloupce, 
aneb, jak to bylo doopravdy
Klaunské divadlo Jeníãka a Mafienky

Jeníček a Mařenka skutečně existují! Všichni po-
hádku dobře znají, ale tento příběh je jiný.
Zobrazuje totiž, co se ve skutečnosti stalo.

Jakou radost měla Mařenka, když uviděla světýlko
a jak se cítil Jeníček, když světlo neviděl. Jaké to je
mít mladší sestru, která dělá všechno přesně na-
opak. A jaké to je mít staršího bratra, který v nej-
větším nebezpečí vždy usne…

Veselá klaunská pohádka pobaví celou rodinu.
Jeníček a Mařenka neustále komunikují s diváky,
nechají si od nich poradit a díky tomu je každé
představení trochu jiné.

autoři a herci: Josef Rosen, Jitka Říčařová Rosenová
pro děti od 3 let
jednotné vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma
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