NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

S RIVIEROU ZA KULTUROU

950 MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
MÁTE RÁDI SMÍCH? - SKVĚLÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v
rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku
dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno.
Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou
přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož
konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny
jeho lži neprojdou…
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací
a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od
antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní a
důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011.
Herecké obsazení: Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela Sejnová
Cena zájezdu
Číslo zájezdu
Datum zájezdu

990,-Kč
950
25.05.2021

Cena zájezdu zahrnuje:
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle
nástupních míst spojenou s prohlídkou města
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 4:50
Val. Klobouky 5:10, Horní Lideč 5:20,
Riviera Tour 5:30, Valašská Polanka 5:50, Zlín 6:30
Otrokovice 6:50, Kroměříž 7:15, Vyškov 7:45,
Brno 8:20, Velké Meziříčí 9:15, Humpolec 10:00
Praha 11:00,
Svozový transfer:
Vsetín 3:15, Valašské Meziříčí 3:40,
Rožnov p. Rad 4:00, Frýdek Místek 4:45
Ostrava 5:10, Hranice n M.6:00, Olomouc 6:45
Prostějov 7:15

U RIVIERA TOUR - vždy něco na víc
Po ukončení divadelního představení privátní
autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci,
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání
*divadelní představení - vstupenky v přízemí
v 1 cenové kategorii

CK RIVIERA TOUR, Lidečko 31, 756 12 Horní Lideč Ičo: 25911741 Tel: 577 330 200 www.rivieratour.cz

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

S RIVIEROU ZA KULTUROU

951 TIK TIK
SKVĚLÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Komedie TIK TIK upoutá diváky hned na začátku svou neobvyklostí i živým humorem. V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři
ženy, různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou se těžko
žije. Starší vydavatel chrlí v nevhodnou dobu sprostá slova, taxikář vše přeměňuje v čísla, žena si stále ze strachu před bakteriemi
myje ruce, druhá kontroluje kabelku a žije ve stresu, že zapomněla vypnout plyn, zamknout byt, mladý muž nesmí stoupnout na čáru
a dívka, která opakuje své koncové věty. Všichni věří v pomoc světoznámého odborníka, u kterého se museli objednat dlouho
předem. Jenže ten se omluvil za zpoždění letadla a také jeho následná cesta autem znamená časové zdržení. Pacienti překonávají
zábrany a seznamují se vzájemně se svými „tiky“. Během dlouhého čekání hrají i „monopoly“ a nakonec se sami pokusí o skupinovou
terapii, při které své obsese dramaticky a za fandění těch druhých alespoň na chvíli překonávají. Do komických situací probleskuje
snaha o vzájemnou pomoc a pocit, že nejsou se svými problémy sami se proměňuje v přesvědčení, jak důležité je najít v sobě
odvahu navázat přátelství, možná i lásku…Autor bravurně ovládá proměny nálad, humor, který neomylně vyvolává smích, a nakonec
i dojetí nad lidmi, kteří potřebují lidský vztah. Nápaditě zvládl i překvapivý závěr hry.
Svými netradičními postavami připravil velké herecké příležitosti pro Terezu Kostkovou, Kristýnu Frejovou, Evu Josefíkovou, Josefa
Poláška, Václava Knopa, Jaromíra Noska. Režisérem inscenace je Jakub Nvota.

Cena zájezdu
Číslo zájezdu
Datum zájezdu

990,-Kč
951
15.06.2021

Cena zájezdu zahrnuje:
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle
nástupních míst spojenou s prohlídkou ZELENÉ HORY
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 4:50
Val. Klobouky 5:10, Horní Lideč 5:20,
Riviera Tour 5:30, Valašská Polanka 5:50, Zlín 6:30
Otrokovice 6:50, Kroměříž 7:15, Vyškov 7:45,
Brno 8:20, Velké Meziříčí 9:15, Humpolec 10:00
Praha 11:00,
Svozový transfer:
Vsetín 3:15, Valašské Meziříčí 3:40,
Rožnov p. Rad 4:00, Frýdek Místek 4:45
Ostrava 5:10, Hranice n M. 6:00, Olomouc 6:45
Prostějov 7:15

U RIVIERA TOUR - vždy něco na víc
Po ukončení divadelního představení privátní
autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci,
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání
*divadelní představení-vstupenky v přízemí
v 1 cenové kategorii

CK RIVIERA TOUR, Lidečko 31, 756 12 Horní Lideč Ičo: 25911741 Tel: 577 330 200 www.rivieratour.cz

