
19.00 h
Kultúrní domeček

DO HOUSLÍ (CZ):
Michaela Doleželová,
Roman Vencl
Když se zhasne

Permanentka: 25 EUR
(platí na všetky predstavenia
okrem SQUAT: Rozhodcovia).
Vstupenky si môžete kúpiť
v predpredaji od 4. 9. 2012

v pokladni Kultúrního domečka
už 2 h pred filmovým predstavením.

Mrazivá komédia, ktorá knock-outuje vaše bránice... Trevor 
a Nina sú manželský pár z vyšší newyorskej spoločnosti. On 
je prominentný gynekológ, ona majiteľka a šéfkuchárka 
vyhlásenej italskej reštaurácie. Ich manželstvo však 
nemožno  pokladať za ideálne - vlastne je to hotové peklo 
na zemi, s ktorým nemožno len tak  skoncovať. Môže za to 
predmanželská zmluva, ktorá je drsnejšia než pravidla 
amerického futbalu: ten z manželov, ktorý podá návrh na 
rozvod, príde o všetok majetok, ktorý tak automaticky 
pripadne tomu druhému. Sú Vianoce a Trevor s Ninou 
usporiadajú svoj tradičný vianočný večierok. Jedinými 
pozvanými hosťami sú Imelda a Artur – dosť výstrední 
manželia a ich jediní skutoční kamaráti. Imelda je veštkyňa s 
vlastnou televíznou reláciou a Artur učí históriu a dejiny 
USA na vysoké škole. Na prvý pohľad by sa tak mohlo zdať, 
že pôjde o dosť nudnú párty, lenže to by ona predmanželská 
zmluva nemohla obsahovať maličký dodatok: ten z manželov, 
ktorý dokáže tomu druhému neveru, môže požiadať o rozvod 
a celý majetok mu pri tom zostane. Vianočný večierok sa tak 
premení v rozvodové vojnové pole, kde sa bojuje zbraňami 
najťažšieho kalibru, 
a kde víťaz môže byť len jeden...
Réžia: Michaela Doleželová a Roman Vencl. Hrajú: Michaela 
Doleželová, Eva Borovičková a.h., Marek Příkazký a Roman 
Vencl
Vstupné: 6 EUR
www.dohousli.cz
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