Akce se konají za finančního
přispění města Toužim

soutěže, muzika
27.8. 18.00 hry,
a tancování
Letni show pro všechny děti
s Martinem a Jirkou

9.7. 18.00
FERNETIC a hosté
country na pohodu, hudební podvečer

16.7. 21.30
Letní kino
Přes prsty

20.8. 18.00
O SNĚHURCE
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera

Komedie, ČR, 2019
Režie: Petr Kolečko
Hrají: P. Hřebíčková, J. Langmajer,
D. Nesvačilová, V. Dyk, J. Prachař
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let
Komedie o lásce
pod volejbalovou sítí
a hlavně o tom, že
člověk sice udělá hodně
chyb, ale přesto vždycky
přijde od života nová šance.

každý letní č
tvrtek
na hřišti u s
okolovny

23.7. 21.30
Letní kino
Teorie tygra

Lehce improvizační ztvárnění známé pohádky pro děti a hlavně
dospělé, protože naše Sněhurka je opravdu v celém světě nejkrásnější.

30.7. 21.30
Letní kino
Cats
Muzikál, USA, UK, 2019
Režie: Tom Hooper
Hrají: J. Hudson, J. Dench, I. Elba, I. McKellen,
Přístupnost: do 12 let nevhodný

Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min. Režie: Radek Bajgar.
Hrají: J. Bartoška, E. Balzerová, I. Janžurová, T. Vilhelmová,
P. Beretová, J. Havelka, J. Kohák. Přístupnost: pro všechny
Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky
došly síly a trpělivost. Babička totiž nerespektovala žádné jeho přání,
v dobré víře, že ona sama lépe než on ví, co je pro něj dobré.
Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě.

Dnes večer dostane jedna jediná
kočka šanci prožít další život.
Legendární muzikál Cats
se dočkal filmového
zpracování.

ROMEO
A
JULIE
To nejšílenější, co jste kdy viděli a zažili. Co všechno může vzniknout
na pozadí slavného příběhu? Tohle prostě musíte vidět.

13.8. 18.00
Lidský stolní
6.8. 20.00
fotbálek
přihlaste v sokolovně
Tucet
včas svůj
Divadlo loutek K.Vary tým došestičlenný
turnaje!!!
Vladimir Benderski a Honza Kindl

Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění
a živou hudbu. Obsah a děj představení
se odvíjí od 12 povídek, předurčených kartami,
které vytáhnou diváci.

