HRAD POŘEŠÍN PROGRAM
2022

Sobota 9. července 2022 od 20.00 hod.

VLASTA REDL A KAPELA
Koncert originálního všeuměla, skladatele písní, jež dávno zlidověly, textaře, zpěváka,
spisovatele, aranžéra, hudebního režiséra a producenta.
Vstupné 390 Kč, Sleva děti a ZTP 90 Kč

Úterý 12. – čtvrtek 14. července 2022 vždy od 21.00 hodin

JONÁŠ A TINGL-TANGL
„Uctivý remake“. Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl-tangl byly zcela sobecké

důvody. Elpíčka divadla Semafor z konce šedesátých let byla u nás doma značně odřená,
hláška „já jsem Zabiják, já jsem tady za divadlo“ byla velmi oblíbená a s jejich písničkami
jsem se probroukal raným mládím. A nyní jsem si stále častěji uvědomoval, že o tom vlastně
moc nevím. Zároveň jsem myslel na to, že aktivní pamětníci – protagonisté jsou stále tady a

je možné se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka byla na světě.
Tedy vyvěste fangle! Jakub Špalek
Vstupné v předprodeji 330 Kč na www.hradynamalsi.cz, v den představení 400 Kč!

Pátek 15. – neděle 17. července 2022 vždy od 21.00 hodin

ROMEO A JULIE
Monteci, Kapuleti a Kašpaři! Další skvělé představení divadla Kašpar, které by vám nemělo
ujít! Nejslavnější milostný příběh v jedinečné úpravě pro osm postav. Rozpálené ulice krásné
Verony, dva znepřátelené rody a mladá láska…
Vstupné v předprodeji 330 Kč na www.hradynamalsi.cz, v den představení 400 Kč!

Sobota 23. července 2022 od 21.00 hodin

PLATÓN Z BELFASTU
Promítání strhujícího filmu z festivalu Jeden svět. Jaké je vyrůstat ve městě, kde jsou stopy
nedávných konfliktů všudypřítomné a místy ještě dnes probublávají na povrch v pouličních
potyčkách? Charismatický ředitel Základní školy svatého Kříže razí názor, že špatné věci se
stávají, ale klíčové je, jak na ně zareagujeme. Jako hlavní učební metodu využívá po vzoru
Platóna diskusi.
Vstupné zdarma!

Sobota 6. srpna 2022 OD 10.00 hodin

DEN VE STŘEDOVĚKU
Typická akce pro rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít středověk na vlastní kůži, neváhejte a
najděte si čas k návštěvě pořešínského podhradí!
Vstupné zdarma!

Sobota 20. srpna 2022 od 12.00 hodin

DEN THAJSKÉ KUCHYNĚ
Thajská kuchyně má mnoho podob. Můžete si pochutnat na thajském kari, dopřát si velmi
pálivé nudle s mořskými plody, ale klidně také vyzkoušet tradiční polévku Tom Kha Gai. Celý
den Vás budeme rozmazlovat typicky thajskými jídly.
Vstupné běžné!

