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Program

2. – 18. 6. 2023
Dracula
B. Stoker, M. Glaser, O. Šubrtová
Horor
Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, 
aby rozšířil své pole působnosti a našel ženu, jejíž portrét ho 
okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec. 
Nikdo, až na doktora Van Helsinga...

27. 6. – 12. 7. 2023 
Muž Dvojhvězdy
P. Forman, I. Arsenjev 
Činoherní příběh plný kouzel a divadelních zázraků
Zuřivý snílek Alexandr Grin vás vezme do svého světa plného 
fantazie, lásky i nenávisti, a ukáže vám, proč je tak důležité 
nevzdávat se svých přání a snů. 

19. – 30. 7. 2023 a 30. 8. – 10. 9. 2023 
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
M. Glaser, O. Šubrtová
Komedie o dvojnících
Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, 
zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné 
věci. V hlavní dvojroli Petr Rychlý.

5. – 13. 8. 2023
Egon Schiele - Autoportrét (Premiéra)
J. Kodet, SKUTR - L. Trpišovský, M. Kukučka
Taneční projekt kombinující zvuk, světlo, scénu, pohyb
Mladý muž v dlouhých tmavých kalhotách, ruce v kapsách, košile, 
kravata, lakovky, podmračený výraz, zježené vlasy, výrazné oči, 
nahrbený. Bokem k zrcadlu. Ateliér. Velké zrcadlo. Dlouhý pohled. 
Člověk uprostřed přírody. Muž zkoumající hranici sebe sama, 
společnosti, proporcí, sexuality, života 
a smrti. Egon Schiele. Autoportrét.

17. – 27. 8. 2023
Mesiáš
G. F. Händel 
Velkolepé scénické zpracování nejslavnějšího oratoria všech dob
Biblický příběh Spasitele je propojen s epizodami života 
Schwarzenberků – zakladatelů barokního divadla v Českém 
Krumlově a letohrádku Bellaria. I vy se tak můžete vrátit do barokní 
doby a v autentické světelné iluminaci obdivovat výkony více než 
stovky účinkujících, velkolepé výpravy a především geniální hudby.

22. – 30. 7. 2023 a 30. 8. – 10. 9. 2023 
Úplně celá česká historie
J. Lesák, N. Preslová
Rodinné představení 
Tohle je příběh velkých dějin malého národa, který musel o svoji 
zemi bojovat tolikrát, že by to i větší národy dávno zabalily, a 
nechaly se radši trefit do hlavy řemdihem.
Vydejte se s námi na spanilou jízdu českými dějinami plnou 
hrdinských činů i uloupeného národního sebevědomí, 
neuvěřitelných vynálezů i fakt velký hromady mrtvejch 
Habsburků.
Národ tobě!

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je nejnavštěvovanější letní 
open air scéna v České republice. Jedná se o unikátní přírodní 
divadlo s originálním využíváním scény. Hlediště je umístěno 
v českokrumlovském zámeckém parku a dějiště herecké akce 
tak může být kdekoliv na rozhlehlém hracím prostoru.

Ceny 2023

Aktuální ceny najdete v on-line rezervaci jednotlivých 
představení. Ceny se liší dle obsazenosti hlediště.

Prodejní místa

Pokladna Jihočeského divadla
Dr. Stejskala 19, 370 01 České Budějovice
+420 386 356 925; pokladna@jihoceskedivadlo.cz

Hromadné objednávky: 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Kudláčková / + 420 722 986 233
Závazné objednávky: objednavky@jihoceskedivadlo.cz; 
+420 386 356 925

Pokladna Otáčivé hlediště 
K zámecké zahradě, Český Krumlov
Otevřeno vždy v den představení hodinu před začátkem 
inscenace a dále podle kapacity volných míst. Další informace 
na telefonu +420 607 302 996 vždy hodinu před představením. 

Síť prodeje vstupenek CB system: www.cbsystem.cz
Síť prodeje vstupenek Ticketportal: www.ticketportal.cz

Sledujte nás: facebook.com/otacivehlediste
www.jihoceskedivadlo.cz / www.otacivehlediste.cz


