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Liga proti nevěře diváky nadchla
Bochov – Více než sto lidí přilákala v sobotu do Kulturního
domu v Bochově divadelní komedie Zdeňka Podskalského
„Liga proti nevěře“.
Od prvních minut diváky
bavil vytříbený humor Iva
Šmoldase, herecké umění Michaely Kuklové i půvab třetí
protagonistky Terezy Šefrnové.
Přítomní byli svědky detektivní zápletky, kdy excelující postavy řešily situace typu: „žena a její milenec, vracející se manžel, další žena

hledajícího svého nevěrného
manžela. Je to ten původní milenec nebo není? Manžel je prý
v koupelně… Spí? Ne! Je mrtev! Dá se utéci z třetího patra.
Lze vraždit žehlicím prknem?
Vejde se milenka do krbu? A
kdo je vrah? A nezbláznili se
všichni náhodou? Ano….“
Rozuzlení příběhu všechny
překvapilo a my věříme, že tato situační komedie potěšila
diváky a umožnila jim si odpočinout od běžných starostí.
Vřele tento divadelní kousek
doporučujeme.
O. Vonšovská

Kapela J.A.R. se chystá na Liďák
Lidový dům Karlovy Vary, 30. října, 20:00 hodin Koncert J.A.R....
Napnutí k prasknutí Tour 2015
J.A.R. se vrací na pódium v karlovarském Liďáku.
I tentokrát máme pro šest z vás lístky výměnou za správnou odpověď.
J.A.R. vždy 17. listopadu slaví
tradičním koncertem narozeniny. Kde se oslava každoročně koná?
Odpovědi posílejte na mail: alena.jerabkova@denik.cz;
heslo:
J.A.R. Soutěž trvá do 26. října.

Činohra karlovarského divadla chystá útok na vaše bránice

Kdo je tady vlastně slepice?

Karlovy Vary – Činohra Karlovarského městského divadla připravila na tuto sobotu
další, v pořadí již jedenáctou
premiéru. Také tentokrát
představí zajímavý titul a zároveň jednoho z nejúspěšnějších a nejhranějších ruských

dramatiků současnosti Nikolaje V. Koljadu.
Neobyčejně vtipná komedie
Slepice je o milostném pětiúhelníku, do něhož patří mladá herečka, umělecký šéf,
správce divadla a manželky
řečených pánů, rovněž umělkyně. Na herecké ubytovně v
nekřesťansky časnou hodinu
proběhnou životně důležité
konflikty o to, kdo koho miluje více, kdo slouží Paní Thálii
kvalitněji, kdo přináší na oltář Umění a Lásky větší oběti
– a kdo kde mohl být, kdyby...
Tomu všemu vévodí otázka
nejzásadnější – kdo je tady
vlastně slepice? Umělci se perou a masky padají!
Hrají – Simona Postlerová
(na snímku), Magdalena Hniličková, Lucie Domesová, Karel Beseda, Pavel Marek. Režie se ujal šéf Činohry KMD Jiří Seydler.
Veřejnou generální zkoušku pořádá Karlovarské městské divadlo zítra od 10 hodin.
Premiéra je pak na programu
v sobotu od 19.30.
(red)

