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TEATRO NOD ZVE: SMRT A DÍVKA
V REŽII FILIPA NUCKOLLSE
Divadelní dramaturgie Teatro
NoD otevře svou divadelní
sezónu premiérou vlastního
projektu Smrt a dívka.

zaci na břehu moře. Její manžel Gerardo
Escobar má být jmenován předsedou
vyšetřovací komise zločinů předchozího
režimu. Ač je Paulina obětí výslechů
a věznění režimu, žijí poměrně spokojený život a touží po dítěti a po štěstí.
Situace se změní, když jednoho večera
Gerardo cestou domů havaruje a z nouze
mu pomůže jistý doktor Miranda. Toho
však Paulina poznává a rozpoutává se
zajímavá detektivní zápletka.
V první polovině sezony se chystá
Teatro NoD uvést ještě nový divadelní
projekt Šest miliard sluncí režisérky Evy
Rysové. Na prosinec je chystaná premiéra společného projektu Halky Třešňákové, Hany Vagnerové, Petry Nesvačilové
a dramaturgyně Evy Prchalové S hlavou
bez paty, o věčném boji žen ve vědě.
První polovinu divadelní sezóny pak uzavře premiéra projektu The Body Present
tvůrčího týmu režisérky Lucie Ferenzové
a perfomerek Jindřišky Křivánkové a Jany
Kozubkové. Další informace na www.
nod.roxy.cz!

VOLNÝ ČAS

V režii renomovaného režiséra Filipa
Nuckollse se představí Hana Vagnerová,
Jiří Černý a Jiří Ployhar. Premiéra inscenace Smrt a dívka se uskuteční 3. října od
20.00 a další reprízy jsou plánovány na
29. října a 5. listopadu.
Smrt a dívka je mistrovskou psychologickou sondou do života a útrap lidí po
pádu (jakéhokoli) režimu, řeší provinění
a míru trestu, lidské svědomí a příčiny
jednání v kritických situacích. Tuto hru
chilsko-amerického autora Ariela Dorfmana zpracoval pro film Roman Polanski
a nová inscenace bude čerpat jak z původní hry, tak z Polanského filmu.
Hlavní hrdinka inscenace Paulina Salasová žije v domku v ústraní, mimo civili-

VÝSTAVA HISTORICKÉHO SKLA

Na jedinečné výstavě „Secese spoutaná sklem“, kterou ve
svých prostorách připravila Asociace starožitníků sdružující starožitníky z celé ČR, si návštěvníci mohou prohlédnout
jedinečný výběr z produkce slavných českých secesních
skláren.
Do 25. října, PO – PÁ, 14.00 – 18.00, Valentinská 7

PETŘÍNSKÁ PÁLENKA

Sousedské setkání při moštování petřínských jablíček,
divadlo Tondy Novotného, soutěže pro děti, Pražský pouťový orchestr atd.
6. října, 14.00., Terasy na Petříně

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Další z koncertů v rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ opět pořádá Suverénní Rytířský a Špitální
řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro
duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1. Koncert
se bude konat v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem.
Na programu budou díla J.S. Bacha, P. Ebena, H. Purcela. L.
Vierna .Účinkují: Pavla Salvová – varhany, Miloslava Razáková - trubka. Vstup na koncert je volný.
15. října, 17.00, Lázeňská ul.
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JARMARK – BAZÁREK

Bazárek dětského oblečení a klaunské představení Jeníček a Mařenka aneb Jak to bylo doopravdy.
19. října, 14.00, KC Kampa (celý program na www.
kampa.eu).

DÁMSKÁ JÍZDA

Další dámská jízda v Divadle Rokoko se blíží! Odpočinkový večer pro ženy zahájí oblíbená komedie Hráči
s Michalem Dlouhým v hlavní roli. Následovat bude módní
přehlídka zbrusu nové zimní kolekce značky Czech Losers.
V divadelní kavárně na dámy čeká bohatá tombola, prezentace šperků a kosmetiky či fotokoutek.
19. října, 18.00, Divadlo Rokoko

OPERNÍ DÍLA

Vzpomínkový pořad o známé popularizátorce opery a rozhlasové redaktorce ANNĚ HOSTOMSKÉ (1907-1995) s přesahem do současného uvádění oper. S operními áriemi z děl
Smetany, Dvořáka, Bizeta, Čajkovského a Mozarta vystoupí
Michaela Kapustová – sólistka opery Národního divadla
v Praze a Michael Kubečka – v angažmá opery Liberec a Plzeň.
Klavírní doprovod prof. Radomír Melmuka. Vstup je volný.
7. listopadu, 20.00, Ponrepo, Bartolomějská 11
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