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Vysvětlívky: 
A, B, C, D, E, M, K - předplatitelské skupiny
RD - rodiče s dětmi pron - pronájem V - mimo předplatné 

2.
st

19.00 V 780, 750,
700

Koncert Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska 
Mnohonásobná Zlatá slavice a první dáma české
hudební scény představí novinky i léty prověřené
skladby za doprovodu skvělého klavíristy Petra
Maláska. Jedinečná hudební událost v atmosférou 
nabitém prostředí kolínského divadla.

3.

čt

15.30 pron Akademie 7.ZŠ
7.ZŠ Kolín

7.
po

19.00 pron 250, 210,
190

Caveman – originální one man show je uváděno 
v rámci Slavnostního shromáždění k 70. výročí
založení profesionálních hasičů  v Kolíně a 145.
výročí Sboru dobrovolných hasičů Kolín.

10.

čt

19.00 C 260, 220,
200

Co v detektivce nebylo / A.Watkyn
Brilantní anglická komedie.Agentura Harlekýn

11.
pá

19.00 A 260, 220,
200

Špatná ženská / R.O.Hirson 
Rafinovaná komedie na věčné téma souboje mezi
mužem a ženou, o manželských rošádách, hrách a
úskocích. Jak přežít manželství a nenudit se k smrti...
Hrají: I.Svobodová a D.Matásek
Divadlo v Řeznické Praha

20.
ne

15.00 RD 70, 60 Labutí jezírko / I.Peřinová
Loutková hudební komedie na motivy pohádkového baletu 
Labutí jezero P.I.Čajkovského, jehož hudba inscenaci provází. 
Jde o příběh prince, kterému učaruje labuť s korunkou v níž
pozná zakletou princeznu Odetu. Ale všechna kouzla 
přemůže láska. Pohádka získala řadu odborných i diváckých
cen na prestižních soutěžích.
Pro děti od 5 let.
Naivní divadlo Liberec

22.

út

19.00 V 250, 220,
200

Můj báječný rozvod / G.Aron
Komediální One woman show o ženském údělu, která
má za sebou stovky beznadějně vyprodaných repríz. 
Eliška Balzerová exceluje na jevišti v osmnácti rolích. 
Filmová a Divadelní Agentura  

23.

st

18.00 pron 80 To je ten Hit! 
ZUŠ Band orchestr ZUŠ J.L.Dusíka v Čáslavi v
pestrém hudebně tanečním večeru s nejznámějšími
melodiemi populární hudby společně s tanečním 
studiem ART a twirlingovým TEAMEM AVANTI. 
Hostem večera je zpěvačka Petra Janů.
ZUŠ Čáslav

25.
pá

19.00 V 290, 250,
200

přeložené představení z 21.3.
Ples v opeře / R.Heuberger
Slavná vídeňská opereta konce 19.století o třech 
dějstvích podle francouzské veselohry „Růžové 
domino“ patří dnes do klasického repertoáru 
operetních scén celého světa. 
Moravské divadlo Olomouc

28.
po

19.00 V 420, 390 Bláznivý Petříček / P.S.Butko
Strhující divadelní variace na filmovou klasiku 
francouzské „nové vlny“ J.L.Goddarda. 
„Gangsterská pohádka“ o lásce mladého muže 
znuděného všedností a krásné teroristky, kteří utíkají
před policií, rodinami i před životem. 
V hlavních rolích Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová.
La Fabrika

29.

út

19.00 pron 120
/80 ZTP
a senioři/

Jarní koncert Kolínské filharmonie
Tradiční koncert Kolínské filharmonie pod taktovkou
R.Kružíka. Zazní polky a valčíky J.Strausse či výběr
melodií F.Kmocha.
Městský společenský dům v Kolíně 

zahájení prodeje a rezervací on-line
pátek 13. dubna   14 - 18 hodin

rezervace vstupenek on-line od 14 hodin 

telefonické rezervace od 16. dubna    ' 321 727 719

květ
en

červ
en

MĚSTSKÉ DIVADLO 
V KOLÍNĚ



12.

so

15.00 pron 155 Michal na hraní – Michal Nesvatba
Opět po roce zábava pro holčičky a kluky s Michalem 
z televizní Kouzelné školky!

14.
po

19.00 arena 150 Erika Kertes a E.K.Avenue /Maďarsko/
Seskupení skvělých jazzových muzikantů z Budapešti
s jednou z nejlepších soul-jazzových maďarských
zpěvaček a skladatelek Erikou Kertész. Budapešťské
kvarteto hraje příjemnou směs jazzu, funku a soulu. 
Erika Kertész - zpěv, R@obert Rátonyi - keyboards, 
György Frey - basa, Péter Szendőfi - bicí.

15.
út

19.00 pron 100 /80 
studenti
senioři/

Výroční koncert Harmonie 1872
HARMONIE 1872 Kolín

16.
st

18.00 pron 30 Veřejný večer souborů ZUŠ Fr.Kmocha v Kolíně
ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

17.
čt

19.00 E 260, 220,
200

Čachtická paní / P.Abraham 
Muzikálová verze příběhu o hraběnce, která prý
hledala mládí v dívčí krvi. Byla Alžběta Báthoryová
stvůra nebo jen oběť intrik? Horor, thriller, milostný
příběh i soudní drama. Kristina Jelínková podává 
v titulní roli strhující herecký i pěvecký výkon.
Východočeské divadlo Pardubice

19.
so

19.00 D 280, 240,
200

Jeptišky / D.Goggin
Muzikálová komedie se svérázným „klášterním“
humorem. Co všechno se může stát, když si
řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? 
Je potřeba uspořádat dobročinný koncert! 
Hrají: Z.Jandová, L.Molínová, S.Pogodová... 
Divadlo Na Fidlovačce Praha

2.
so

18.00 pron 180, 150
/ZTP a
děti
do 3 let
zdarma/

Chaos V. - “Tancem napříč kulturami“
Pátý ročník vystoupení absolventů a lektorů taneční
Akademie Duende. V jednotlivých tanečních stylech
/salsa, moderní balet, latinsko-americké i standardní
tance, jazzdance, flamenco/ zmapují kulturu řady zemí
/Mexiko, Egypt, Indie, Španělsko, Irsko, Rusko/.

6.
st

18.00 pron 45 Baletní večer ZUŠ
Přehlídka tanečních oborů základních uměleckých škol
celého regionu. 
ZUŠ Fr.Kmocha Kolín

8.

pá

19.00 B 280, 240,
210

Naši furianti / L.Stroupežnický, M.Macháček
Originální zpracování klasické české hry pohlíží s
humorným nadhledem na naše národní kořeny.
Jako by Stroupežnický psal o naší současnosti... 
Hrají: M.Táborský, M.Hanuš, P.Tesař, J.Vondráček,
M.Zimová, V.Zavřel, I.Svobodová a další 
Divadlo v Dlouhé Praha

15.
pá

19.00 A 270, 230,
200

přeložené představení z 23.3.
ci Z.PodskalsSvětáci (Malované děti) / Z.Podskalský, V.Blažek 
Divadelní adaptace jedné z nejslavnějších českých 
filmových komedií. Tři fasádníci si plní světácký sen 
a tři prostitutky zjišťují, že je potřeba nasadit bonton 
(ať se to nosí jakkoliv). To vše provází živá hudba
Golden Kids, jejichž osudy se s příběhem protínají... 
Režie: V.Morávek
Klicperovo divadlo Hradec Králové

19.
út

16.00 pron Školní akademie 6. ZŠ Kolín 
Prezentace výsledků práce kroužků, tříd, skupin 
a zároveň rozloučení žáků 9.tříd.
6.ZŠ Kolín

30.
st

19.00 M 280, 240,
200

Shapira / K.Sidon 
Pozoruhodná hra o ztracené minulosti a vlastní identitě
podle skutečných událostí z přelomu 19. a 20.století.
Má pravda cenu větší než milion liber? Strhující výkon
O.Brouska ml. a E.Balzerové dává příběhu židovského
antikváře Shapiry a „nalezených“ artefaktů rozměr
velkého životního dramatu.
Hrají: E.Balzerová, O.Brousek, O.Brousek ml. a další
Divadlo Na Fidlovačce Praha                  

Č E R V E N



představení pro rodiče s dětmi

LUCIE BÍLÁ
a Petr Malásek
2. 5. mimo předplatné

20. 5. ne   15 h     
Labutí jezírko / I.Peřinová
Loutková hudební komedie 
na motivy pohádkového baletu 
P.I.Čajkovského Labutí jezero. 
Princi, kterému se ani za mák 
nechce do ženění, učaruje během 
lovu labuť s korunkou. Pozná v ní 
zakletou princeznu Odetu. Ta mu 
prozradí, že ji do labutí podoby 
uvěznil zlý Rudovous a zachrání ji 
jen věrná láska. Je pouze otázkou 
času, kdy se Princ s Rudovousem 
utká v boji na život a na smrt…
Labutí jezírko je tak nejen 
kouzelnou pohádkou o čarovné 
moci lásky, ale i loutkovou „hrou 
na balet“ P.I.Čajkovského (jehož 
hudba dominuje celé inscenaci). 
Pohádka získala řadu odborných 
i diváckých ocenění na řadě 
prestižních soutěží.
Délka představení: cca 50 minut 
Naivní divadlo Liberec 
Pro děti od 5 let 
Vstupné: 70,60


