ZVEME VÁS DO PELCLOVA DIVADLA

Čtvrtek 7. 2. v 19:30 h
Pelclovo divadlo
Eric Assous MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Inteligentní, důvtipná, situační komedie, plná
nečekaných situací.
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe je dobrák od kosti, peněz nemá nazbyt a žije celkem
spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard je ctižádostivý a sobecký narcis, který získal skvělé místo
v rodinném podniku své ženy Nelly. Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přivede do jiného stavu. Kdyby
se o tom jeho žena dozvěděla, přišel by o všechno a tak požádá svého kamaráda o pomoc. Chudák Phillippe se
tak dostane do začarovaného kruhu Bernardových lží, intrik a úskoků.
Komedie nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní mužské postavy.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela Sejnová/Lucie Okonová
režie: Jakub Nvota

Neděle 17. 2. v 15 hodin
Pelclovo divadlo
Václav Čtvrtek POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ
CHALOUPKY KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a
kapradím stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí?
Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour, druhý
spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu
hospodaří, společně prožívají spoustu veselých a hravých
příhod. A … slyšíte? Z chaloupky se ozývá:
„Vochomůrko vstávej“.
Nepropásněte skotačení těchto dvou známých večerníčkových hrdinů. Hraje: Divadlo SCÉNA Kuřim
Středa 27. 2. v 19 hodin
Kino – Společenské centrum
Jazz, rock, blues podvečer s ………
MATT LONG TRIO UK/CZ
Nová hvězda britského blues
Mat Long – sólová kytara, zpěv, Matěj Černý – baskytara, Tomáš Vokurka bicí
Matt je fenomenální 22letý kytarista a zpěvák, který se svým vlastním triem
předskakoval mimo jiné již také vítězům British Blues Awards Chantel
McGregorové a Aynsleymu Listerovi. A společně s Katie Bradley napsal nedávno
též nové písně a chystá se (kromě účinkování v The Catfish) na sólovou dráhu. Matt
miluje mimo jiné hudbu B. B. Kinga.
Matthew je kytarista a zpěvák, který svými sóly dokáže pravidelně zvednout diváky
ze židlí. Na mladíka svého věku z něj vyzařuje až neuvěřitelná vášeň a oddanost blues. Má před sebou skvělou
kariéru – je to teď „budoucí britská bluesová hvězda ve stádiu tvorby“ (Kevin Beale, Radio DJ Blues).
V loňském roce získal 4 nominace na British Blues Awards pro domovskou kapelu The Catfish Matta Longa.

Vstupenky si můžete rezervovat na tel. 494535329, 604565372

