Předprodej vstupenek na prosinec bude zahájen v pokladně divadla 13. listopadu v 16 hodin.
V den předprodeje je možno rezervovat nebo zakoupit šest vstupenek na osobu.
Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před začátkem všech
představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné na www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese:
divadlo@pocernice.cz, oboje až od 18 hodin v první den předprodeje.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. Toto
omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
TICKETPORTAL
Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si můžete zakoupit také
prostřednictvím sítě Ticketportal. Tato možnost je u konkrétního pořadu označena logo
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si nyní můžete koupit a vytisknou v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

KATEŘINA ADAMOVÁ - obrazy
Vernisáž v neděli 2. prosince v 18.00
Sobota 1. prosince v 15.00
Jiří Kahoun
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Dramatizace Zdeněk Tomeš a Michaela Sajlerová
Hudba: Petr Skoumal
Texty písní: Zdeněk Svěrák
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků.
Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se učí nejen létání a sběru sladkého
medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Hrdiny celého palouku se
stanou, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 6. prosince v 19.30
Jiří Just
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Ondřej Kepka
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury
Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není
něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici dohromady. S vražednou otevřeností a se slovy:
„Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, začne Vilemína řešit
manželské soužití a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži
překonávaly naše babičky.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
Vstupné 300, 270, 240 Kč
Sobota 8. prosince v 15.00
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Klasická pohádka v podání žáků Baletní školy BcA. Jána Nemce
V krásném lesním zákoutí dovádějí a tančí víly, fauni, mušky a houby. Přicházejí zvířátka. Náhle
zazní výstřel, zvířátka se polekají a skryjí se v houští. Z úkrytu vidí přicházet Petrovské, známé
loupežníky…

Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 10. prosince v 19.30
Arto Paasilinna, Jitka Škápíková, Lída Engelová
STARÁ DÁMA VAŘÍ JED
Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Lída Engelová
Černá groteska o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotřilostem svého
synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme osud do vlastních rukou a začne jednat. Vaření
jedu je totiž mnohem zábavnější činností než malování na porcelán nebo tkaní koberečků.
Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková, Jan Zadražil
Vstupné 300, 270, 240 Kč
Úterý 11. prosince v 19.30
PÁNSKÁ JÍZDA
náš tip
Divadelní spolek Frída
Scénář a režie: Dodo Gombár
Děj je zasazen do prostředí vesnického ochotnického divadla. Specifikem tamního souboru je fakt,
že jej tvoří pouze chlapi. Proto je repertoár postaven čistě na mužích a život divadla na vesnici se
stává vysloveně pánskou záležitostí. Z tohoto stereotypu vytrhne soubor příchod mladého
avantgardního režiséra, který se rozhodne nazkoušet s místními hvězdami přelomové představení.
Jeho volba je více než odvážná, bude zkoušet Tři sestry od Čechova. Hlavní postavy, tři ženy –
Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Představení pojednává s obrovskou dávkou humoru a
nadhledu o tomto netradičním zkušebním období.
Hrají: Jiří Pecha nebo Barin Tichý, David Rotter, Alexandra Jirků, Radim Novák a Martin
Trnavský
Vstupné 300, 270, 240 Kč
Čtvrtek 13. prosince v 16.00 a 18.00
VÁNOČNÍ SHOW 2012
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad pro děti plný soutěží a písniček se koná pod záštitou starostky Hany
Moravcové.
Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba, Jan Čenský, Michaela Váňová/ Barbora Šedivá
Jednotné vstupné 100,- Kč
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let
Sobota 15. prosince v 19.30
Eduardo Rovner
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
premiéra
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní a každý týden jí líčí, co
nového se mu přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po
návratu domů neuvěřitelné překvapení. Energická matka se mu znovu začne plést do života.
Vstupné 140, 120, 100 Kč
Neděle 16. prosince v 15.00
O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Hudební spolupráce: Gábina a Kristýna Cincibusovy

Původní televizní pohádka o namyšleném Kájovi Fouskovi, který se v pekle nejen napraví, ale i
zamiluje. A také zjistí, že láska a dobře míněné slovo mají větší moc než všelijaká čarodějná
zaklínadla.
60, 50 40 Kč
Pondělí 17. prosince v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Neděle 23. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném přírodním divadle v zahradě svépravické školy. Za více
než dvě desítky let se pro nás společné zpívání stalo příjemným zakončením adventu a také letos se
můžeme těšit na vánoční písně a koledy v podání Dity Hořínkové. Vstup volný.
Sobota 29.12. v 18.00
KONCERT PRO DVĚ HARFY a nejen pro ně
Krásná hudba v podání umělců Jany Bouškové, Libuše Váchalové, Jiřího Bouška a Jiřího Kubity.
Interpretační umění účinkujících a přátelská atmosféra koncertu slibují jako vždy mimořádný
zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 200, 180, 160 Kč

