Divadlo Na zábradlí

Premiérové předplatné
leden–červen 2022

Nabídka inscenací
1. premiéra – únor 2022

Svačiny a poznámky
Scénář a režie Jan Mikulášek
Hrají Miloslav König, Kateřina Císařová, Anežka Kubátová,
Jakub Žáček, Dita Kaplanová, Petra Bučková
Inscenace na téma žákovských slohových prací a školních metod.
Do jaké míry dětskou fantazii udolá výukový systém? Podaří se škole
udělat z člověka jen položku v třídní knize?
2. premiéra – duben 2022

Discoland
Scénář, režie, dramaturgie Petr Erbes, Boris Jedinák
Hrají Barbora Bočková, Kateřina Císařová, Jiří Černý, Petr Čtvrtníček,
Anežka Kubátová, Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Johana Matoušková,
Magdaléna Sidonová
Říká se, že kdo si pamatuje devadesátky, ten je neprožil. Ale co když
se na tuto dobu snažíme zapomenout i z jiných důvodů?
Inscenace Discoland mapuje vzpomínky bývalých zaměstnanců,
návštěvníků a dalších pamětníků dnes už legendárního klubu Discoland
Sylvie. Zatímco postava majitele klubu Ivana Jonáka je notoricky známá,
o těch „druhých“ netušíme skoro nic...
3. premiéra – červen 2022

Bufet
Scénář a režie Jan Mikulášek
Hrají Jiří Vyorálek, Vojtěch Vondráček, Dita Kaplanová, Kateřina Císařová,
Petra Bučková, Jana Plodková, Jakub Žáček, Barbora Bočková
V lehce ironickém taktu rozvineme téma obsesí jídlem, vařením
a zatvrzelým polykáním, kdy za jednotlivými bizarnostmi aktérů se skrývá
jen osamělost jedince a jiná traumata.

Výhody předplatného
– pravidelně navštívíte Divadlo Na zábradlí
– jako první uvidíte všechny nové inscenace na našem
repertoáru
– jedinečný premiérový zážitek za výhodnější cenu
– máte „svá“ místa na každou z premiér (pokud není sál
nestandardně upraven pro potřeby inscenace nebo
se premiéra neodehrává jinde než v DNz)
– předplatitelská karta je přenosná, můžete ji tedy darovat
nebo půjčit
– program ke každému premiérovému představení
– pozvání na skleničku s účinkujícími a tvůrci ve foyer
po premiéře
– 10% sleva na zakoupené vstupenky na ostatní
představení z repertoáru DNz*
– pozvánky na doprovodný program Úrodná půda a na další
speciální akce za zvýhodněnou cenu
– sleva na dárkové předměty DNz

* Slevu je možné uplatnit na nákup max. 2 vstupenek v plné hodnotě na představení
z repertoáru DNz v období platnosti předplatného. Sleva se nevztahuje na veřejné
generálky a představení hostujících souborů. Slevu lze uplatnit pouze v pokladně DNz
po předložení předplatitelských karet nebo na e-mailu predplatne@nazabradli.cz.

Cena a platba
– Plné předplatné 1050 Kč
– Student/senior 630 Kč **
Částku za objednané předplatné můžete zaplatit buď
v hotovosti / kartou na pokladně našeho divadla nebo
převodem na náš účet – údaje potřebné k platbě Vám budou
sděleny po odeslání objednávky. Zakoupené předplatné
nelze vracet nebo měnit.
Plánek hlediště s nabídkou předplatitelských míst:
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** Studentskou slevu lze uplatnit pouze po předložení platného průkazu
o studiu / průkazu ISIC. Slevu pro seniory lze uplatnit od 60 let.
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Informace o předplatném
– Předplatné je aktuální na danou sezonu (leden–červen
2022), poté jej bude možné v případě zájmu prodloužit
i na další nabízené období.
– Z vážných důvodů můžete (nejpozději tři dny před
premiérou) požádat o zhlédnutí představení v náhradním
termínu. Náhradu je nutné uplatnit nejpozději do 6 měsíců
od termínu premiéry. Účast na premiéře je nutné zrušit
na emailu predplatne@nazabradli.cz nebo na telefonu
+420 774 460 391. Nahradit představení je pak možné
v jakémkoliv nabízeném termínu, kdy se budeme snažit
Vám zarezervovat předplatitelská místa, která však
v tomto případě nelze dopředu zaručit.
– Datum premiéry je vždy známo s předstihem –
oznamujeme jej na webových stránkách divadla. Pozvánku
na premiéru s dotazem na potvrzení účasti dostanete vždy
s předstihem e-mailem. Hracím dnem předplatitelských
premiér bývá zpravidla sobota.
– Vedení divadla si vyhrazuje právo změny programu nebo
předplatitelského titulu, ke kterým může dojít např. kvůli
onemocnění v souboru či jiných provozních důvodů,
a zároveň si vyhrazuje právo přesunout představení na jiný
den, pokud je to nutné.
– Předplatitelé jsou povinni při vstupu do hlediště předložit
platné předplatitelské karty.
– Předplatitelská karta je přenosná, můžete ji tedy darovat
nebo půjčit.
– V případě, že se na představení dostavíte po jeho začátku,
nelze Vám již garantovat Vaše předplatitelská místa
a budete usazeni podle pokynů uvaděčů.
– Protože chceme, aby se k Vám dostávaly jen aktuální
informace, je nutné nám neprodleně oznámit případnou
změnu Vašich kontaktních údajů. Pokud tak neučiníte, není
možné garantovat doručení oznámení o změně programu,
speciálních akcích a jiných důležitých informací.
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