
DIVADLO ARCHA 
Nabídka zvýhodněných vstupenek pro UK (zaměstnanci a členové Klubu Alumni UK)  

leden + únor 2017 

 
Praktické informace: 
- v případě zájmu rezervujte vstupenky na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz, vstupenky vám budou 
následně připraveny k vyzvednutí v pokladně divadla 
- u představení, kde je uvedeno více možných termínů specifikujte prosím při rezervaci, o které datum máte 
zájem 
- počet vstupenek nabízených za zvýhodněnou cenu je u všech představení omezený – nabídka tedy platí 
pouze do vyčerpání poskytnuté kapacity 
- pokud není uvedeno jinak, je počet zvýhodněných vstupenek omezen na 2ks/osoba 
 
 

22. a 23. 1. 20:00 Ordinary People Jana Svobodová, Wen Hui a kol. - premiéra  
 

Společný projekt Divadla Archa a nezávislého čínského divadla 

Living Dance Studio, který porovnává reálné životní příběhy lidí v 

obou zemích. Jsou to příběhy plné tragických událostí, stejně jako 

velkých nadějí a falešných očekávání. V době, kdy reprezentanti 

mnoha zemí v zájmu politického byznysu pohrdají otázkami 

základních lidských práv, se ptáme: Kdo jsou ti "obyčejní lidé", v 

jejichž jménu své čachry dělají? 

Bližší informace: http://www.divadloarcha.cz/cz/program/653 

Speciální akce 1+1 (k zakoupené vstupence druhá zdarma). 

Vstupné 290 Kč 

Rezervace do 19. 1. 
 
 

9. 2. 20:00  Divadlo Vizita — Neudržitelný rozvoj 

 Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z, Zdeněk Konopásek, Viktor Zborník 
 

Nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Šé´ze, Zdeňka Konopáska a 

Viktora Zborníka. 

Už dvacet let se pravidelně dvakrát do měsíce na scéně Archy rozjíždí kolotoče, 

horské dráhy a tobogány svobodné imaginace. Divadlo Vizita je stálicí programu 

Divadla Archa. Odehrálo zde bezmála čtyři sta představení a ani jedno z nich nebylo 

stejné. Vizita je synonymem pro improvizační divadlo, Jaroslav Dušek je jeho 

mistrem. 

 

Více informací na http://www.divadloarcha.cz/cz/program/658  

Zvýhodněná cena pro zaměstnance a členy Klubu Alumni UK – 150 Kč (původně 230 Kč). 
Rezervace do 19. 1. 
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23. a 24. 2. 20:00  Busking Un/limited Spielraum Kollektiv / Archa.lab / Divadlo Archa 

Praha byla donedávna jedním z nejoblíbenějších měst 

pouličních umělců, buskerů. Romantické ideály se ovšem 

vždy střetávaly s konflikty, nejen mezi lidmi bydlícími nad 

hlučnými ulicemi a buskery, ale i mezi pouličními umělci 

samotnými. Co k buskerům jako Pražané cítíme? Chceme, 

nebo nechceme pouliční umění v Praze? Spielraum Kollektiv 

přivádí na scénu nejlepší představitele pražského buskingu. 

Divadelní událost, ve které reální pouliční umělci vyprávějí 

své autentické příběhy, získala nominaci Cen Divadelních 

novin 2016. 

 

Více informací na http://www.divadloarcha.cz/cz/program/662    

Zvýhodněná cena pro zaměstnance a členy Klubu Alumni UK – 90 Kč (původně 150 Kč). 
Rezervace do 9. 2. 
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