
TZ Divadlo v Dlouhé zůstane zavřené až do konce roku 2020 

Po domluvě se zřizovatelem a s ostatními městskými divadly zrušilo Divadlo v 

Dlouhé i celý původní program na prosinec a upravilo výhled na druhou část 

letošní sezony. 

 Již třikrát odložená premiéra inscenace Vytržení Panny z Barby v režii Jana 

Nebeského (a v koprodukci se spolkem JEDL) se přesouvá na leden. 

 Po Novém roce začne zkoušet tandem SKUTR původní adaptaci románu Michaila 

Bulgakova Mistr a Markétka, jejíž premiéra je nadále plánovaná na březen 2021. 

 Hostování Michala Vajdičky, který připravuje původní dramatizaci románu 

Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky: konec rudého člověka, se posouvá na 

sezonu 2021/22. 

 Na neurčito bylo odsunuto zkoušení hry Viliama Klimáčka Youtubeři (ó božský 

internet) v režii Janky Ryšánek Schmiedtové (Krátká Dlouhá/Slovenská sekce) 

 Festival 13+ nejen pro teenagery v lednu proběhne pravděpodobně formou on-

line vysílání a živých besed a chatů. 

To vše samozřejmě neznamená, že by se v divadle nyní nic nedělo… Naopak! 

Pokračuje zkoušení nové komorní inscenace Mrk v režii Ondřeje Rychlého a naplno běží 

i tvorba a vysílání virtuálního programu, na kterém pracujeme už od začátku října. 

Vznikají jednorázové akce i seriály, živé vysílání i čtení na pokračování. 

Většina akcí je veřejně přístupná, na několik vybraných se prodávají vstupenky či 

dobrovolné vstupenky. Novinkou je Stovka, „poukaz na lepší časy“, který je možné využít 

už nyní na on-line programy či nákup zboží, nebo později ke koupi vstupenek, anebo 

také nikdy, tj. nechat jeho hodnotu divadlu. 

 Nejbližší akcí bude první díl seriálu virtuálních setkání s tvůrci Krátké hovory z 

Dlouhé. V úterý 17. 11. v 19 hodin o vzniku a zkoušení inscenace Dopisy Olze 

hovoří Lukáš Trpišovský a Jan Vondráček. Vysíláme v premiéře na Facebooku a 

YouTube. 

 Další v pořadí bude on-line prohlídka zákulisí Zadním vchodem do Dlouhé, 

kterou se Divadlo v Dlouhé zapojí do osmého ročníku Noci divadel v sobotu 21. 

11. Prohlídky proběhnou dvě, ve 14 a v 19 hodin, vstupenky v několika cenových 

kategoriích prodává GoOut od 14. 11. 

 Poslední listopadovou neděli, která je zároveň první nedělí adventní, bude mít 

premiéru první díl čtení na pokračování z knihy Ludvíka Aškenazyho Malá 

vánoční povídka. V režii Hany Burešové čtou Pavel Tesař a Jan Vondráček, pět dílů 

uvedeme každou adventní v neděli v 15 hodin a poslední díl na Štědrý den. 

 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/vytrzeni-panny-z-barby/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
https://jedl.squarespace.com/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/mistr-a-marketka/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/doba-z-druhe-ruky-konec-rudeho-cloveka/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/youtuberi-o-bozsky-internet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/youtuberi-o-bozsky-internet/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/mrk/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/vstupenky/kupony-a-poukazky/stovka-poukaz-na-lepsi-casy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/kratke-hovory-z-dlouhe/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/kratke-hovory-z-dlouhe/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dopisy-olze/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
http://www.divadlovdlouhe.cz/novinky/zadnim-vchodem-do-dlouhe/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Zuzana.Filipkova%40rozhlas.cz&utm_content=content&utm_campaign=720-tz-divadlo-v-dlouhe-zustane-zavrene-az-do-konce-roku-2020
https://www.nocdivadel.cz/
https://goout.net/cs/zadnim-vchodem-do-dlouhe/ezuqqag/


Na druhou polovinu listopadu a prosinec dále připravujeme: 

 Další tři díly Krátkých hovorů z Dlouhé (o Lucerně, Sonetech a inscenaci Romeo, 

Julie a tma). 

 Advent v Dlouhé: 24 okýnek virtuálního adventního kalendáře, v němž herci a 

další členové divadla sdílejí své adventní zvyky, tipy a rady. Od 1. do 24. 12., vždy 

v 19 hodin. 

 Mikuláš na lince 5. 12. Mikulášský pozdrav pro všechny a také exkluzivní 

rozhovor s Mikulášem pro předem objednané. 

 Zveřejnění aktovky Václav Havla Ela, Hela a stop v režii Hany Burešové z archívu 

Českého rozhlasu. Od pátku 18. 12. 

 Vánoční zdravice 

 Silvestrovský přípitek 
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