Vyplní Mekuc:

Jak se stát předplatitelem Mekuc a za jakých podmínek

• datum úhrady předplatného: ............................................................

•

• přidělen průkaz číslo: .........................................................................
•
• přidělené místo v sále: řada .......................... místo ........................
•
•

•

•
•
•

Předplatitelem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku.
Přihláška je k vyzvednutí v MKD nebo v TIC a ke stažení
na www.mekuc.cz
Vyplněnou přihlášku odevzdá zájemce v pokladně MKD,
kde si vybere své místo v sále.
Předplatné se platí jednorázově v hotovosti či kartou
na předprodejním místě v MKD.
Legitimaci obdrží předplatitel ihned po zaplacení
příslušné částky. Průkaz opravňuje předplatitele
ke vstupu do sálu a plně nahrazuje vstupenku.
V případě, že nejsou v době nákupu předplatného známa
všechna data konání představení, bude předplatitel
informován o termínu v okamžiku, kdy bude termín
sjednán.
Předprodejním místem je Masarykův kulturní dům,
ulice U Sadů 323, Mělník.
Bližší informace o představeních, termínech a případných změnách jsou zveřejněny na www.mekuc.cz.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu,
o které budou předplatitelé včas informováni.
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DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ
„čtyři z pěti”
Pro první polovinu sezony 2018 připravilo Mělnické kulturní
centrum další nabídku předplatného „čtyři z pěti“. Pravidelní
návštěvníci divadelních představení si mohou z nabízených pěti her
vybrat alespoň čtyři představení a zakoupit si je za zvýhodněných
podmínek. Předplatné má formu legitimace, která slouží místo
vstupenky na vybraná představení. Kromě nižší ceny za vstupenky
přináší předplatné další výhody:

Předprodej na období 2/2018– 6/2018 bude zahájen 8. 11. 2017
v MKD. Předplatné bude v prodeji do 21. 3. 2018.

•

stálé místo v hledišti divadelního sálu dle vlastního
výběru

Přejeme Vám krásné kulturní zážitky a mnoho příjemných večerů
v Masarykově kulturním domě.

•

možnost darování nebo zapůjčení předplatitelské
legitimace jiné osobě

•

pravidelné zasílání informačních přehledů
o programu Mekuc

•

speciální výhody pro předplatitele

Mekuc, o.p.s

Předplatitelům 2/2018–6/2018 nabízíme bonus, volný vstup
na dvě cestovatelské nebo výtvarné přednášky v sezoně 2017/2018.
Vstupenka bude poskytnuta na základě předložené legitimace.
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www.mekuc.cz
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www.mekuc.cz

www.mekuc.cz

4z5
NABÍDKA DIVADELNÍCH
PŘEDSTAVENÍ PŘEDPLATNÉHO
„čtyři z pěti”

6. 4. 2018 v 19.00 hodin - MKD
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Divadlo Na Jezerce | autor: Eric-Emmanuel Schmitt
překlad: Michal Lázňovský | režie: Jan Hřebejk
hrají: Nataša Burger, Jaroslav Dušek
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život. Komorní
tragikomedie je pohledem na manželství v dnešní době.
Na to manželství, o kterém se na jedné straně říká, že je
institucí zastaralou a které je neustále zpochybňováno, ale
bez něhož si svůj život většina z nás nedovede představit.
330/280 Kč
10. 5. 2018 v 19.00 hodin - MKD

8. 2. 2018 v 19.00 hodin - MKD

ODHALENÁ PRAVDA

CHAPLIN

StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky | autor: Dave Simpson
překlad: Dana Hábová | režie: Petr Halberstadt
hrají: G. Míčová, M. Častvaj Plánková/P. Špindlerová a další
Hrdinky povznášející a nadějeplné komedie přivedly na kurz
pole dance nejrůznější důvody. Ve chvíli, kdy se jedna z nich
dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu, využijí
nabyté taneční zkušenosti ve prospěch charitativního
projektu. Výzva všem ženám a oslava ženské síly, která
se dokáže vzepřít nepřízni osudu. Tuto podnětnou hru pro
ženy, o ženách, by rozhodně měli vidět i muži (pokud ovšem
nemají strach)!
330/280 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav | režie: Pavel Khek
dramaturgie: Lenka Smrčková | scéna: Michal Syrový
hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková,
Hana Marie Maroušková, Aleš Petráš, Svatava Milková,
Petr Mikeska a další
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“.
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik
divadelních her. Jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou
tragikomedii, jeho vztah k nemocné matce je jímavá
a citlivá balada, jeho dar najít v každé lidské situaci humor
je groteska grotesknější než jeho grotesky filmové.
Chaplinův život jakoby mapoval pohnuté osudy 20. století.
330/280 Kč

5. 6. 2018 v 19.00 hodin - MKD

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „čtyři z pěti“

4z5

Přihláška:

jméno a příjmení: ..................................................................................
adresa: ....................................................................................................
email: ..................................................... telefon: .................................
Vybraná představení:

•
•
•
•
•

8. 2.
21. 3.
6. 4.
10. 5.
5. 6.

Cena předplatného:

CHAPLIN
ODVOLÁNÍ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ODHALENÁ PRAVDA
VINCENC

330 Kč
240 Kč
330 Kč
330 Kč
240 Kč

280 Kč
200 Kč
280 Kč
280 Kč
200 Kč

dospělí

studenti
senioři

Celkem cena předplatného: ...................................................................
Pokud jedno z nabízených představení nechcete navštívit, výrazně jej
přeškrtněte .
• počet vybraných představení: ...........................................................
• nárok na slevu:

ano

ne

• upřednostňuji místo v ................. řadě, na místech ........................
Uveďte více možností, konkrétní místo bude určeno po úhradě
předplatného na základě dostupnosti jednotlivých míst.

VINCENC
21. 3. 2018 v 19.00 hodin - MKD

ODVOLÁNÍ
Divadlo v Řeznické | autor: Bill C. Davis
režie: Miroslav Táborský | hrají: Miroslav Táborský, Filip Cíl
Mark Dolson - student katolického semináře, který vstupuje
na scénu jako rebelující „snílek a pošetilec“, je ochoten sám
sebe i „kariéru“ kněze, pro svoje názory a ideály pravdy
a čistoty, zničit. Tak to alespoň vidí jeho mentor otec Farley.
240/200 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové | autor: Torben Betts
překlad: Michal Zahálka | režie: Petr Štindl
hrají: N. Řehořová, J. Zapletal, K. Sedlárová, Jan Vápeník
Česká premiéra úspěšné britské komedie, která tematizuje
podstatné a nejen humorné aspekty života v současném
světě a která kromě precizních dialogů, spousty humoru
i vážných témat nabízí velké herecké příležitosti pro čtyři
skvělé herce.
240/200 Kč

způsob platby

hotově

kartou

• datum vyplnění přihlášky: .................................................................
• podpis: .................................................................................................

www.mekuc.cz

