
79ZDRAVÍ A KRÁSA

Najdete nás na www.                      .com/UniformPraha

Vstupenky zakoupíte v pokladně
Divadla U22, K Sokolovně 201,

Praha 22 - Uhříněves.
Pokladna je otevřena Po, St 

od 17.00 do 19.30 hodin, Út od 15:00 do 19:30 h.,
1 hodinu před představením.

Rezervace i informace o představeních vám 
rádi poskytneme v pokladně divadla nebo 

na tel.: 725 936 914 a 222 767 900, 
informace@divadlou22.cz,
vstupenky@divadlou22.cz

www.divadlou22.cz
Vstupenky je možné zakoupit také

v internetové prodejní síti Ticketportal.

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A .

PROSINEC 2018

středa 19. 12. 2018 v 19.30

DOKUD NÁS MILENKY 
NEROZDĚLÍ / agentura Pantheon

Brilantní situační komedie plná 
zvratů a záměn o tom, kolik 

milenek je zapotřebí ke zkáze jed-
noho dlouholetého manželství.

autor: Eric Assous
režie: Michaela Doleželová
hrají: Veronika Freimanová, 
Vladimír Kratina, Jana Bernášová, 
Kateřina Lojdová, 
Luděk Nešleha
Rosalie a Francis rekapitulují svůj dosavadní 
manželský život. A určitě by se shodli, že mají 
šťastné manželství, kdyby se právě neprovalilo, 
že Francis žije dvojí život. Má totiž milenku!
A přes nenadálé snahy ukončit svůj románek a 
zachránit rodinu, kolem něj vylézají navenek 
další a další milostné aférky. 
Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podi-
vných okolností hroutí manželství a další 
postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
délka koncertu: 
2 hodiny s přestávkou
cena vstupenky:  390,-

PŘIPRAVUJEME  
KE DNI ŽEN na březen

úterý 5. 3. 2019 v 19.30

ONDŘEJ HAVELKA a jeho

MELODY MAKERS                                                                          

RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI

George Gershwin a Jaroslav Ježek

– dva muži mezi nebem a jazzem

Nový koncertní program je věnovaný: George 
Gershwin a Jaroslav Ježek – dva velcí skla-
datelé, dva obdobné osudy. Hitmakeři, kteří 
zásadně ovlivnili vývoj popmusic 20. století a 
zároveň chytře a invenčně propašovali jazz do 
hudby klasické.
Koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, ko-
runuje unikání a swingující provedení slavné 
Gershwinovy Rapsodie v modrém v původním 
aranžmá pro klavír a jazzový orchestr.
Melody Makers vytvořili program nabitý hu-
morem, ironií a skvělou muzikou.
cena vstupenky:  550,-
délka představení 2 hodiny s přestávkou


