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O KŮZLÁTKÁCH A
VLKOVI ANEB KDYŽ JDE
KŮZLE OTEVŘÍT
čtvrtek 14. října 2021

Divadlo Radost

vstupné 50 Kč
Určitě znáte pohádku O neposlušných
kůzlatech, která maminka varuje před zlým
vlkem a nařizuje jim, aby nikdy nikomu
cizímu neotvírala dveře do domečku - zejména, když jsou kůzlátka sama doma.
Autoři této varianty příběhu zachovávají
děj pohádky, navíc mu dodávají humor a
vtip. Všemožnými fintami, které si vymýšlí
mazaný vlk,aby se do domečku přece jen
dostal, se budou určitě bavit nejen děti ale
i jejich dospělý doprovod.

POHÁDKY NA VÁNOCE
Divadlo Pohádka

úterý 14. prosince 2021
středa 15. prosince 2021
vstupné 50 Kč
Pohádkové vyprávění pod vánoční
stromečky, čerpající z motivů klasických
pohádkových námětů a vánočního příběhu
s celou řadou koled.

NA KOUZELNÉM
PALOUČKU
Loutkoherecká skupina Loudadlo

pondělí 24. ledna 2022
vstupné 60 Kč

Když zakokrhá kohout, znamená
to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku,
že když už půjde spinkat, bude mu pak
vyprávět, co se zatím „Na kouzelném
paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící
slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak
a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko,
který se vám rád předvede v plné parádě!
Podíváte se také na rybičky pod hladinou,
proletíte se s papírovými draky širokodaleko a na palouček zavítají kamarádi Jů
a Hele.

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A
MAKOVÝCH BUCHTÁCH
CZI divadlo

proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nevstupné 50 Kč
chat unášet dějem klasické pohádky i živě
Tato klasická, romantická pohádka reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř
pro děti od 3 do 11 let má za sebou při- muzikálové melodie písniček a neobvyklá
bližně 300 úspěšných repríz po Čechách a zápletka, je pobaví a zaujme.
Moravě.
Pohádka vypráví o princezně Albertině,
která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se
všechno stane, když se spolu setkají.
Zvítězí peklo anebo láska?
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné

pondělí 28. března 2022

Změna programu vyhrazena!
Více informací získáte u paní Lenky Mrnkové
na e-mailu: mrnkova@kzvalmez.cz a tel. čísle 776 207 194.
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