
NABÍDKA DIVADLA POD PALMOVKOU 

30% sleva na vybraná březnová představení  

Ceny vstupenek od 154,- Kč  

 

 

 Možnost zakoupit abonmá s výhodami plynoucích z této formy předplatného 

 Karty věrného diváka 

 Kapacita Velkého sálu je 268 míst (tři cenová pásma)  

 

Akční derniérové představení CELEBRITY dne 18.3. od 19:00 

v režimu 1+1  

 „Kup jeden, druhý máš zdarma“ 
 

Vstupné se slevou nelze rezervovat on-line a nelze kombinovat s jinými slevami. 

 

Do předmětu e-mailu uvést název firmy, představení a výši slevy! 

 

VELKÝ SÁL   DON JUAN – nominace na ceny Thálie 2016 

VELKÝ SÁL   LASKAVÉ BOHYNĚ – nominace na ceny Thálie 2016 

VELKÝ SÁL   CELEBRITY – derniéra 1+1 (cena od 115,- Kč) 

VELKÝ SÁL   MOCNÁ AFRODÍTÉ – premiéra měsíce 

VELKÝ SÁL   OTHELLO – nominace na ceny Thálie 2014  

VELKÝ SÁL SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ – Cena Grand festivalu smíchu  

VELKÝ SÁL    VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – LAST MINUTE se 40% slevou   

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/predplatne%232
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-65-don-juan
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-44-laskave-bohyne
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-6-celebrity
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-67-mocna-afrodite
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-10-othello
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-16-sex-noci-svatojanske
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-46-vecer-trikralovy-aneb-cokoli-chcete


 

PALMOFF MICKEY MOUSE JE MRTVÝ 

PALMOFF DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY  

PALMOFF PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST  

                                                      

 Studio PALMOFF 69 – 80 míst (místa neadresná)  

 Studio pod vedením Tomáše Dianišky navazující na tvorbu libereckého malého divadla F.X. KALBY  

 Podrobné informace k jednotlivým inscenacím na stránkách divadla www.podpalmovkou.cz/inscenace.  

 

99,- Kč sleva z každé zakoupené vstupenky v měsíci dubnu 2017 

VELKÝ SÁL   DON JUAN – nominace na ceny Thálie 2016 

VELKÝ SÁL   MOCNÁ AFRODÍTÉ – komedie o mileneckém mnohoúhelníku 

VELKÝ SÁL   LASKAVÉ BOHYNĚ – nominace na ceny Thálie 2016 

VELKÝ SÁL    VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – komedie v novém kabátě 

 

Veškeré doplňující informace a termíny představení konzultujte a rezervuje přes e-mail obchodni@podpalmovkou.cz 

nebo na tel.: 283 011 119. 

 

 

Vstupné se slevou nelze rezervovat on-line a nelze kombinovat s jinými slevami.  

Do předmětu e-mailu uvést název firmy, představení a výši slevy! 

 

 

Sledujte nás instagramu nebo na facebookových stránkách! 

 

 

   

 

TEŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU      #palmovkapulzuje 

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-51-mickey-mouse-je-mrtvy
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-4-dva-ubohy-rumuni,-co-mluvej-polsky
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-36-prisne-tajne-hruba-nemravnost
http://www.podpalmovkou.cz/inscenace
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-65-don-juan
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-67-mocna-afrodite
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-44-laskave-bohyne
http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-46-vecer-trikralovy-aneb-cokoli-chcete
mailto:obchodni@podpalmovkou.cz
https://www.facebook.com/Palmovka/
https://www.instagram.com/divadlopodpalmovkou/

