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vrablik.j@worldonline.cz
Nabídka akcí na podzimní a zimní večery.

Máte potíže se zobrazením tohoto e-mailu? Zobrazte si tento e-mail ve svém prohlížeči.
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/noindex/mail.php?message=b076b9a588cdd1e77f67dfa79d2c18d9>
Agentura September | Newsletter <https://www.emersion.cz>
Milí diváci,
připomínáme nabídku našich akcí na nadcházející podzim až do konce tohoto roku. Přivážíme pro vás skvělé komedie, koncerty a
zajímavé taneční projekty. Neváhejte s nákupem vstupenek, o všechny akce je velký zájem.
Náš tip: Komedie VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU, ukázka ZDE <https://www.youtube.com/watch?v=s7IE_XGEdd8>
Víte, že… na podzim máte možnost v našich divadelních představeních vidět hned dva účastníky letošního ročníku populární
taneční show STARDANCE? Matouš Ruml hraje v představení ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ a Miroslav Hanuš v představení ze
sauny – ZKURVENÍ HAVLISTI.
Vstupenky zasíláme na dobírku od 3 kusů zcela zdarma (bez poštovného) - objednat si je můžete zde
<http://www.september.cz/24818-predprodej> a můžete si je zakoupit také v obvyklých předprodejích - ve Zlíně Zlaté jablko
(multikino) a ve všech prodejních místech sítě TICKETPORTAL, která naleznete ZDE
<http://www.ticketportal.cz/selling_places.aspx#2>
Navštivte také náš facebookový profil: https://www.facebook.com/agenturaseptember - čeká tam na vás více informací, fotografií
a soutěže o vstupenky.

Neděle 6. října 2019 v 19.00 hod. – Kongresové centrum Zlín
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU <https://www.september.cz/159a-ray-cooney-velke-lasky-v-malem-hotelu> - ve Zlíne
dosud neuvedeno!
Nová bláznivá komedie Divadla Háta vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl nic začínat s vdanou sekretářkou.
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Olga Želenská, Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa, Ivana Andrlová /
Veronika Jeníková, Marcel Vašinka, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček / Roman Štolpa a další
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/781b.jpg>
Cena: 490 / 460 / 420 Kč

Středa 16. října 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ <https://www.september.cz/160a-eric-assous-stastny-vyvoleny> - ve Zlíne dosud neuvedeno!
Jedna z nejnovějších komedií Divadla Verze. Pět lidí, jedna večeře a houstnoucí atmosféra, poté, co blízká přítelkyně představí
svého šťastného vyvoleného, který je tak trochu jiný.
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Igor Chmela, Jana Janěková ml. a Matouš Ruml
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/cbd5bfdd-5ad7-11e9-8d9d-000c29a578f8.jpg>
Cena: 550 / 500 Kč

Sobota 19. října 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
MANŽELSTVÍ V KOSTCE <https://www.september.cz/161a-lubos-balak-manzelstvi-v-kostce> - ve Zlíne dosud neuvedeno!
Manželství v kostce je skvělou příležitostí pro komediální talent dvou skvělých herců, je rekapitulací mnoha let manželství, tak
důvěrně známých zážitků a zkušeností nás všech.
Hrají: Zuzana Krónerová a Oldřich Navrátil
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<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/manzelstvi1tisk-9531-600x400.jpg>
Cena: 520 / 470 Kč

Neděle 3. listopadu 2019 v 19.30 hod. – Malá scéna Zlín
ANI ZA MILION! <https://www.september.cz/162a-m-dolezalova-r-vencl-ani-za-milion>
Rafinovaná detektivní komedie z prostředí přímořského majáku s brilantními dialogy a nečekanou zápletkou.
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/ani-za-milion-23.jpg>
Cena: 550 / 500 Kč

Pátek 22. listopadu 2019 v 20.00 hod. – Malá scéna Zlín
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW – Rytmus v srdci <https://www.september.cz/163a-irska-tanecni-show-rytmus-v-srdci> - ve Zlíne
dosud neuvedeno!
Dynamická taneční show, strhující rytmus, step, irská hudba a poutavý příběh – to vše přináší taneční soubor MERLiN.
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/rytmus-v-srdci-detail.jpg>
Cena: 490 / 440 Kč

Středa 27. listopadu 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
PERFECT DAYS <https://www.september.cz/164a-liz-lochheadova-perfect-days> - ve Zlíne dosud neuvedeno!
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy, podle které vznikl úspěšný film v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová / Eva Lecciová, Vilém Udatný a Jan Hofman.
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/perfect-days-v-d.jpg>
Cena: 590 / 540 Kč

Neděle 8. prosince 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
SPIRITUÁL KVINTET – Vánoční koncert <https://www.september.cz/165a-spiritual-kvintet-vanocni-koncert>
Vánoční koncert skutečné hudební legendy, nejdéle hrající české kapely, která se letos po šedesáti letech loučí několika
vystoupeními v pražské Lucerně.
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/ob3a8b89_spiritual_kvintet.jpg>
Cena: 490 / 440 Kč

Úterý 10. prosince 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
ZKURVENÍ HAVLISTI <https://www.september.cz/167a-lubos-balak-zkurveni-havlisti> - ve Zlíne dosud neuvedeno!
Kouzelná komedie o třech mužích, kteří rozumní všemu. Své poznatky si rádi sdělují v hospodě. Nebo taky v sauně...
Hrají: Dalibor Gondík, Miroslav Hanuš a Tomáš Měcháček
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/8ftlwdchhc.havlisti-4.jpg>
Cena: 520 / 490 Kč

Sobota 28. prosince 2019 v 19.00 hod. – Malá scéna Zlín
VZPOURA NEVĚST <https://www.september.cz/166a-j-rysanek-schmiedtova-m-dolezelova-vzpoura-nevest> - ve Zlíne dosud
neuvedeno!
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Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty napsaný ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Daniela Šinkorová, Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Lída Rašilovová, Miluše Bittnerová / Vendula Fialová,
Michaela Sejnová / Natálie Tichánková, Richard Trsťan
<https://w25048.em1.emersion.eu/wcd/events/2019/vzpoura-nevest-3.jpg>
Cena: 590 / 540 Kč

Agentura September
Tř. T. Bati 190, 760 01 Zlín
tel: 576 114 529
www.september.cz <http://www.september.cz/>
Facebook <https://www.facebook.com/agenturaseptember> RSS <https://www.september.cz/rss.xml>
Informační newsletter vám byl zaslán jako registrovanému uživateli webu September.cz.
Pokud si již nepřejete zprávy dostávat, odhlašte se prosím na našem webu.
www.september.cz <https://www.september.cz/>
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