
 
 

LISTOPAD 2013 

 
 

1. listopadu - pátek - 18.30 hodin - konec 19.45 hodin  Skupina APá 
Arnošt Goldflam / režie Viktorie Čermáková 

ŽENY A PANENKY 
Jak by to bylo krásné, stát se jednou paní svého vlastního těla a dělat jen to, co se zachce. 

 

4. listopadu - pondělí - 10.00 hodin - konec 12.25 hodin   Představení pro školy 
Franz Kafka, Evald Schorm / režie Ivan Rajmont 

PROCES 
Jako pes… 

 

5. listopadu - úterý - 10.00 hodin - konec 12.25 hodin  Skupina DÚt2 
Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí 

S NADĚJÍ, I BEZ NÍ 
Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho báli. 

 

7. listopadu - čtvrtek - 19.00 hodin - konec 21.50 hodin  Zájezdové představení 

13. ročník festivalu divadel Moravy a Slezska Český Těšín – Těšínské divadlo  

Ludmila Ulická / režie Ivan Rajmont 

RUSKÁ ZAVAŘENINA 
Barák nám padá na hlavu, a všem je to fuk. 

 

10. listopadu - neděle -18.30 hodin - konec 21.30 hodin  Mimo předplatitelskou skupinu 

William Shakespeare / režie Ivan Krejčí 

HAMLET  
Člověk může chytit rybu na červa, který snědl krále, a sníst rybu, která snědla toho červa. 

 

11. listopadu - pondělí - 18.30 hodin - konec 20.00 hodin   Skupina BPo 

Emil Artur Longen / režie Ivan Krejčí 

DEZERTÉR Z VOLŠAN  
Fraška v kabaretním hávu o útěku ze hřbitova a co z něj pošlo. 

 

12. listopadu - úterý - 10.00 hodin - konec 11.45 hodin   Skupina DÚt 

Eugène Ionesco / režie Grzegorz Kempinsky  

PLEŠATÁ ZPĚVAČKA 
Vezměte kruh a polaskejte se s ním a zvrhne se vám v bludný kruh. 

 

13. listopadu - středa - 18.30 hodin - konec 21.25 hodin    Skupina BSt 

Ludmila Ulická / režie Ivan Rajmont 

RUSKÁ ZAVAŘENINA 
Barák nám padá na hlavu, a všem je to fuk. 

 

14. listopadu - čtvrtek - 18.30 hodin - konec 20.55 hodin  Mimo předplatitelskou skupinu 

Tomáš Vůjtek / režie Janusz Klimsza 
na motivy prózy Věnceslava Juřiny Zpráva o státu Halda 

BRENPARTIJA 
Popij vudky, bo čas krutky. 

 

15. listopadu - pátek - 18.30 hodin - konec 20.15 hodin   Zadané představení 

Nikolaj Vasiljevič Gogol / režie Ivan Krejčí 

HRÁČI 
Lidi tomu říkají podvod a ještě všelijak, ale vždyť je to bystrost, pronikavost a všestranně rozvinutý  

talent  



 

 

18. listopadu - pondělí - 18.00 hodin - konec 20.25 hodin  Zájezdové představení 

DK Kroměříž 

Tomáš Vůjtek / režie Ivan Krejčí 

S NADĚJÍ, I BEZ NÍ 
Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho báli. 

 

20. listopadu - středa - 18.30 hodin - konec 20.55 hodin   Mimo předplatitelskou skupinu 

Nikolaj Koljada / režie Ivan Krejčí 

AMIGO 
Krásné lži jsou povolené. Aby to nebylo takové, jaké to je, ale takové, jaké by to mělo být. 

 

21. listopadu - čtvrtek - 18.30 hodin - konec 20.15 hodin   Mimo předplatitelskou skupinu 

Eugène Ionesco / režie Grzegorz Kempinsky  

PLEŠATÁ ZPĚVAČKA 
Vezměte kruh a polaskejte se s ním a zvrhne se vám v bludný kruh. 

 

22. listopadu - pátek - 18.30 hodin - konec 20.00 hodin  Mimo předplatitelskou skupinu 

Sean O´Casey - Jiří Krejčík / režie Ivan Krejčí 

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY  
Nikdy si nevoďte na pokoj dámskou návštěvu, může se stát, že nebude chtít odejít. Poučná variace na 

věčné téma. 

 

26. listopadu - úterý - 18.30 hodin - konec 19.45 hodin  Skupina AÚt 

Arnošt Goldflam / režie Viktorie Čermáková 

ŽENY A PANENKY 
Jak by to bylo krásné, stát se jednou paní svého vlastního těla a dělat jen to, co se zachce. 

 

17. ročník festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR 
 

27. listopadu - středa - 14.00 hodin - konec 15.45 hodin    

Nikolaj Vasiljevič Gogol / režie Ivan Krejčí 

HRÁČI 
Lidi tomu říkají podvod a ještě všelijak, ale vždyť je to bystrost, pronikavost a všestranně rozvinutý  

talent  
 

27. listopadu - středa - 22.00 hodin - konec 23.40 hodin    

Emil Artur Longen / režie Ivan Krejčí 

DEZERTÉR Z VOLŠAN  
Fraška v kabaretním hávu o útěku ze hřbitova a co z něj pošlo. 
 

28. listopadu - čtvrtek - 16.30 hodin - konec 17.50 hodin   

Arnošt Goldflam / režie Viktorie Čermáková 

ŽENY A PANENKY 
Jak by to bylo krásné, stát se jednou paní svého vlastního těla a dělat jen to, co se zachce. 
 

29. listopadu - pátek - 10.00 hodin - konec 12.55 hodin  

Ludmila Ulická / režie Ivan Rajmont 

RUSKÁ ZAVAŘENINA 

Barák nám padá na hlavu, a všem je to fuk. 
 

Tato představení jsou uzavřená pro hosty festivalu 

 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VE FOYERU KOMORNÍ SCÉNY ARÉNA: 
MARTIN WÁGNER  - KDE ZAČÍNÁ EVROPA 

Výstava potrvá do 25. listopadu 2013 

 


