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těšínské divadlo	leden
Česká scéna

Scena polska

3.1.

PRODANÁ NEVĚSTA

19:00

s. CTM-7

5.1.

SZKOŁA ŻON

17:30

s. CJAP-3

4.1.

PRODANÁ NEVĚSTA

17:30

s. CTA-4

11.1.

SZKOŁA ŻON

17:30

s. CTO-3

18.1.

PRODANÁ NEVĚSTA

17:30

s. CTE-7

19.1.

PRODANÁ NEVĚSTA

17:30

s. CTC-2

17:30

s-CTP-4

25.1. premiéra - VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
AGATHA CHRISTIE, KEN LUDWIG
Režie: Vojtěch Štěpánek

Premiéra
25. ledna
2020

PRODANÁ NEVĚSTA
Režie: Petr Kracik
Komická zpěvohra - Společný projekt České scény a Loutkové scény
Bajka
Prodaná nevěsta si od své premiéry vydobyla zasloužený obdiv obecenstva, je dodnes stálicí českých a moravských operních divadel a trvalou
součástí zlatého fondu světové opery. Její finální podobě, v níž je již po desetiletí uznávána, však předcházel poměrně zajímavý vývoj. Smetanova
Prodaná nevěsta byla totiž původně napsána jako zpěvohra /singspiel/,
kde řada dnes velmi známých a populárních čísel a výstupů byla proložena mluvenou prózu, která až později byla přepracována na zpívané
recitativy. Z této rané podoby bude vycházet i těšínská inscenace, která
tak naváže na slavné postupy barokního lidového operního divadla, kde
na jevišti nebude chybět originální lidový orchestr, sborový zpěv, lidové
tance i loutkové divadlo.
Úprava textu a režie: Petr Kracik
Premiéra 23. listopadu 2019

SZKOŁA ŻON - MOLIER
Slavný Belgičan s knírkem, nejlepší detektiv všech dob Hercule Poirot,
tentokrát napne své malé šedé buňky mozkové na divadelních prknech.
Nejslavnější příběh Agathy Christie se dočkal první divadelní adaptace
a přináší vše, na co se čtenáři a diváci těší. Hercule Poirot i tentokrát řeší
záhadnou vraždu v luxusním vlaku, kde se odehrálo až příliš mnoho náhod a opět bude muset rozkrýt i záhadu tajemného průvodčího. Vražda
v Orient expresu je 85 let starý detektivní román, který bývá považován
za nejoblíbenější dílo z pera Agathy Christie. Autor divadelní adaptace,
známý britský komediograf Ken Ludwig, uchoval hlavní dějovou linii bez
větších změn, snížil však počet hlavních postav, čímž výrazně usnadnil
práci inscenátorům i publiku. Dialogy jsou napsány velmi svižně a jsou
plné humoru, přesto však nevybočují z dobového kontextu první poloviny
20. století, ani z dobře známého autorského stylu Agathy Christie. Premiéra divadelní adaptace Kena Ludwiga se konala v divadle Hartford Stage
v únoru 2018. Těšínské divadlo uvede tuto hru jako jedno z prvních v České republice.

Reżyseria: Bogdan Kokotek
Właściwe nazwisko: Jean Baptiste Poquelin. Najsłynniejszy komediopisarz w dziejach scenicznych. Był też aktorem i dyrektorem teatru. Po kilkunastu latach tułaczki trupa teatralna prowadzona przez Moliera osiadła
w Paryżu w 1658 r. i zyskała poparcie Ludwika XIV, który swą protekcją
osłaniał komedianta zuchwale atakującego błędy i nieprawości ówczesnych. Oficjalny tytuł Moliera brzmiał: „tapicer i pokojowiec Jego Królewskiej Mości”.
Główny bohater „Szkoły żon”, podstarzały Arnolf, postanawia wreszcie
się ożenić. Ponad dwadzieścia lat studiował, niczym filozof, zagadnienie:
jak uniknąć rogów małżeńskich. Wreszcie znalazł sposób: żona musi być
absolutnie głupia i wszystko zawdzięczać mężowi. A cała umiejętność,
jaką powinna posiadać, to „modlić się, kochać męża i prząść na wrzecionie.”
Premiera 14 grudnia 2019 r.
Vstupenky je možno zakoupit na pokladně Těšínské divadla na náměstí
v Českém Těšíně nebo na webových stránkách Těšínského divadla.

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ-PODOBORA

06. – 31. 01.

Karvinská 455, 735 61 Chotěbuz
✆ +420 552 309 133, archeopark@muzeumct.cz

18.

sobota

8–16 h

POZNEJ PRAVĚK

zažij každodenní život pravěkého člověka prostřednictvím
předmětů z archeologických
muzejních kufříků Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích

ÚT–NE 8–16 h

25.

sobota

8–16 h

PRAVĚKÉ UMĚNÍ

dílny s tématikou pravěkého
umění, tvorba vlastní Venuše,
korálků, šperků, nádob a mnoho
dalšího

ARCHEOLOGICKÉ
MUZEJNÍ KUFŘÍKY
žáci se seznámí pomocí kopií
nástrojů s příslušným historickým obdobím – pravěkem a raným středověkem. Pro MŠ a ZŠ
do 7. třídy. Kufříky zapůjčeny
z Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích.

www.archeoparkchotebuz.cz

KLUB MUZEA
TĚŠÍNSKA

Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín
✆ +420 728 077 217
kmt@muzeumct.cz

23.

čtvrtek

17 h

čítárna Avion

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI
Z TĚŠÍNSKA
přednáška PhDr. Petra Majera

www.muzeumct.cz

