Pořady tento týden s 10% slevou.
TAKOVÁ JSEM JÁ - Hanka Křížková
Hudební pořad o jedné z našich nejlepších muzikálových,
swingových a šansonových zpěvaček. Pořad plný písní, vyprávění,
promítání fotografií ze života zpěvačky a jednoho překvapení. Večer
plný humoru a dobré muziky s laskavou, energickou, usměvavou
dámou, která to umí rozbalit.
Doba trvání 90 minut.

ZLATÉ EVERGREENY 70-80
Večer plný těch nejhezčích písní, které snad zná a brouká si
každý. Hudební perly z let dávno minulých, v podání Superstar
Zbyňka Drdy a členů hudebního divadla Hnedle vedle zaručeně
zahřeje nejenom starší diváky. Písně, které jsme vybrali, jsou
doslova nesmrtelnými hity. Pořadem se jako šňůrka od staré
krabice s fotkami prolíná promítání tematických fotografií z dob,
ve kterých se dané písně hrály. Účinkují: Zbyněk Drda, Tomáš
Barták, Michaela Růžencová, Jan Zemene, Nikola Jiránková,
Marcel Herink. Pořad lze též objednat na večírky, plesy, oslavy,
společenská setkání, open air akce, slavnosti.
Doba trvání 90 minut /lze pokrátit/.
/nejsme plátci DPH/.

Se mnou si píseň broukej
Velmi oblíbený zábavný pořad s Petrou Černockou, Jiřím
Pracným a Tomášem Bartákem. Málokdo ví, že zpěvačka, jež
zpívá od svých patnácti let, je velmi vtipnou ženou, která má
zdravý životní nadhled a dokáže vtipně okomentovat snad
úplně vše. Pořad je plný nejznámějších hitů jako např. Ovečka,
Koukej se mnou si píseň broukej, Náklaďák, Mississippi, Hádej
mámo, Krásná a hloupá, Svatební, Jednou otevřu si cukrárnu,
Saxana, Vrať mi zpět svůj smích a další. Pořadem provází
principál divadla Tomáš Barták. Na scéně projekce.
Pořad 105 minut.

Na to vemte jed!
Věčně usměvavá a optimisticky naladěná česká herečka
Naďa Konvalinková rozzáří každé jeviště. V našem pořadu
poradí, jak na diety, povypráví o svých začátcích u divadla i
filmu, manželství s Oldřichem Kaiserem, kamarádství s Jiřím
Lábusem a Květou Fialovou. Lilian Malkina, ačkoliv o
generaci starší, se nenechá se svou energií a svým hereckým
vyprávěním zastínit. S nadsázkou a svým nasazením se ráda
podělí o to, jaké je hrát v Rusku, o procestování celého
světa, o Koljovi a cestě k nám a životě v Čechách. No a ten
nejmladší Tomáš Barták pořad celý moderuje a zazpívá
několik písní, které obě dámy
mají rády. Mimochodem během svého přátelství a hraní
spolu se z těchto lidí stala neřízená trojka, která rozesměje a
potěší opravdu každý sál. Představení trvá 90 minut.

Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!
Velmi oblíbený a nejhranější pořad s Ivou Hüttnerovou a Tomášem
Bartákem. Zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění. Pořad, který
se opírá o kontrast starých a nových časů. Střet obou světů ve velmi
originálním podání skvělých protagonistů. Humor a legrace je koření
života. To už se říkalo za našich babiček. O správně kořeněný večer se
budou snažit ze všech sil Tom a Iva.

Lilian Malkina HEREČKA NA EXPORT
Zábavný pořad Tomáše Bartáka s herečkou cizokrajného
jména, Lilian Malkina. Lilian se u nás proslavila rolí babičky v oscarovém
filmu Kolja. V Česku hraje divadlo a natáčí filmy již 25 let. Dozvíme se s
humorem, jakou životní cestou si prošla jedna z nejvýraznějších evropských
hereček. V pořadu krásné melodie, písně i tance různého charakteru a
původu. Lili je dáma s neuvěřitelnou energií, která umí pohladit po duši a
hlavně rozesmát. Přijměte pozvání na večer plný pohody a legrace.

Dáma z malé Ulice
Jedna z nejlepších a nejobsazovanějších českých hereček
Jaroslava Obermaierová. Tato rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce
1946. Už od útlých dětských let se zamilovala do baletu. A tak se na jevišti
objevila už v 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách
a baletech. Baletu zanechala a začala se zajímat o herectví. Když se
rozhodovala kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla
DAMU. Tam během studia hrála ve snímku SOUHVĚZDÍ PANNY. Zde se
objevila na tu dobu ve velmi odvážné erotické scéně, která jí přinesla
úspěchy. Stala se hojně obsazovanou herečkou a ztvárnila mnoho rolí
v divadle i ve filmu.
Dětství, první lásky, herecké začátky, životní prohry, milostné pletky i
hvězdné chvíle, houbaření, diety. To vše s písničkami a nadsázkou v další
talk show Tomáše Bartáka.
90 minut skvělé zábavy.

Ta naše písnička česká
Velmi úspěšný, zábavný písničkový pořad našeho divadla s těmi
nejznámějšími hity dob minulých. Písničky jako Tereza, Život je jen náhoda,
Pramínek vlasů, Dva roky jezdím bez nehod, Pramínek vlasů, Život je jen
náhoda a podobné vždy pohladí duši. Tomáš Barták je komik a pořadu dává
ten správný rozměr svými komentáři a skeči. Diváky celé představení
provází obrázky promítané na zadní projekci, které jsou součástí soutěže
o hezkou cenu. Vřele toto představení doporučujeme nejen pro seniory.
90 - 100 minut

MDŽ - Mejdan dívek a žen
Další ze zábavných pořadů Toma a Dany. Tentokrát je to originální
oslava Mezinárodního dne žen. Jenže! Jak bude pět Tom ódy na ženy a
jejich přednosti a ctnosti? Svým způsobem, to je jasné. Nápad je tu a
rázem je o zábavu s krásnými písničkami postaráno. Hostem pořadu
může být Yvonne Přenosilová, Hana Křížková, Pavlína Filipovská, Petra
Černocká nebo Pavlína Senič. V pořadu zazní ty nejznámější hity
opěvující ženský půvab a krásu. Hrají a zpívají: Tomáš Barták, Dana
Vajcová a členové HD Hnedle vedle.

Dr(o)bečky jedné herečky
Další večerní pořad plný legrace, pohody a bezva muziky. Dalším hostem v
řadě úspěšných pořadů je Naďa Konvalinková. Žena neuvěřitelného elánu,
humoru a smíchu, který rozdává plnými hrstmi. Diváci se dočkají vyprávění
neuvěřitelných historek a budou také poučeni jak na dietu a přípravu
dobrých a přitom zdravých pokrmů. Hrají: Naďa Konvalinková, Tomáš Barták
90 minut

Napište nebo zavolejte. Rádi Vám poskytneme bližší informace.

Tomáš Barták - šéf agentury
Mob.: 702 053 736
Email: bela.bartak@seznam.cz

Více o dalších pořadech a reference najdete na http://www.hnedlevedle.cz/.
Reference a ohlasy: http://www.hnedlevedle.cz/index.php/reference-ohlasy-divaku.

