Nabídka pořadů Agentury JL v Břeclavi
pro MŠ v školním roce 2020/2021
1. Docela velké divadlo Litvínov – „Kocour v botách“
Pohádkový muzikál o rozmazleném kocourovi Mikym, který si bez dovolení půjčí opravdové zlaté
mušketýrské boty, které mu díky kouzlu nejdou sundat. A tak se musí vydat do světa dělat dobré
skutky. Cestou se potká s odvážným rytířem Artušem a krásnou čarodějkou Amandou a společně
vysvobodí krásnou princeznu Belu ze zakletí zlého kouzelníka Merlina. Mikymu se princezna Bela
moc líbí a chtěl by ji sám. Ale slib je slib. A tak svědomitě plní všechny úkoly, aby se nakonec ukázalo,
že to všechno nebyla jen šťastná náhoda.
Účinkují: osmičlenný soubor litvínovského divadla
Termín představení: pátek 6. 11. 2020 v 8:40 a 10:20 hodin
Vstupné: 85,-Kč
Délka představení: cca 60 minut
2. Divadlo D5 Praha – „Kluk z plakátu“
Výpravnou divadelní pohádku s písničkami (podle oblíbeného večerníčku), vám opět zahraje Divadlo
D5 z Prahy, které znáte už z jiných úspěšných představení.
Kluk z plakátu je výtvor malíře – táty Lukáše, který maloval kluka podle svého syna, a tak si oba
byli podobní jako vejce vejci. Kluk z plakátu ale uměl mluvit, a tak se skamarádil s Lukášem, se kterým
zažívá různá dobrodružství. Společně se vydávají na průzkum plakátů, které také ožívají, a tak se oba
setkají s různými pohádkovými bytostmi.
Účinkují: šestičlenný soubor divadla D5 Praha
Termín představení: čtvrtek 18. 3. 2021 v 8:40 a 10:20 hodin
Vstupné: 80,-Kč
Délka představení: cca 55-60 minut
3. Docela velké divadlo Litvínov – „O princezně Karolínce a hodném draku Habánkovi“
Činoherní pohádka s písničkami o princezně Karolínce, zlém čaroději a hodném draku Habánkovi, který
za nic na světě nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou. Jak vše skončí se dozvíte v této veselé
pohádce, která je u dětí velmi oblíbená.
Účinkují: osmičlenný soubor litvínovského divadla
Termín představení: úterý 27. 4. 2021 v 8:40 a 10:20 hodin
Vstupné: 85,-Kč
Délka představení: cca 55-60 minut
4. Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha – „Obušku z pytle ven!“
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém zpracování. Co svět světem
stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je
velká práce i pro kouzelné bytosti. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka
snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojice hostinských, která ho nestydatě
okrade. Tentokrát však tuto dvojici stihne zasloužená „odměna“. Teprve když je po starostech díky
obušku, mohou si všichni oddechnout, jak vše dobře dopadlo.
Účinkují: šestičlenný soubor pohádkového divadla
Termín představení: středa 26. 5. 2021 v 8:40 a 10:20 hodin
Vstupné: 80,-Kč
Délka představení: cca 55-60 minut

Všechny pořady se konají v kině Koruna, U tržiště 1, Břeclav.
Příjem objednávek na představení u p. Lazara na tel. 602 557 858.
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