
Divadelní spolek Scéna Libochovice 
Vás zve na 

52. ročník Libochovického divadelního léta 2009 
28. 5. – 26. 6. 2009 

 

 
čtvrtek, 28. května, 18.00 hodin 
Saturnův sál Státního zámku Libochovice 
Slavnostní zahájení LDL 09 
Koncert krásných melodií - vystoupí absolventi Uměleckého pěveckého studia Bell canto 
profesora MgA. Josefa Jíši 
 
čtvrtek, 28. května (po slavnostním zahájení LDL) 
Malý sál Kulturního střediska U Tří lip 
„Nejen Furianti“ 
Vernisáž výstavy fotografií Romana Bližíka zachycujícího na svých snímcích divadelní 
představení Divadelního spolku Scéna Libochovice 
 

pátek, 29. května, 19.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 

Žena v trysku století 
Zdeněk Podskalský 

Co jiskří mezi mužem a ženou od počátku světa až do věku budoucího? Lze odpověď nalézt 
v osmi divadelních povídkách Zdeňka Podskalského? 

Divadelní spolek OPAK Teplice 
soutěžní představení 

 
sobota, 30. května, 21.00 hodin 
Nádvoří Státního zámku Libochovice / Kulturní středisko U Tří lip (při špatném počasí) 
Kalisto a Melibea L.P. 1492 
Podle románu Fernanda de Rojase připravila Slávka Hozová 
Středověká moralita na pokárání šlechticů, kteří jsouc přemoženi hrátkami a touhou milostnou, 
vydávají se napospas kuplířkám a podlízavým sluhům. 
Divadlo na Vísce Hořovice o.s. 
soutěžní představení 
 

pondělí, 1. června, 18.00 hodin 
Městská knihovna Libochovice 

Po-čtení 
Představení knihy Z dějin litoměřického divadla a divadelnictví autorem Oldřichem Doskočilem 

Čtení z kroniky LDL Lotara Sedláka 
 
pátek, 5. června, 21.00 hodin 
Nádvoří Státního zámku Libochovice / Kulturní středisko U Tří lip (při špatném počasí) 
Escorial 
Michael de Ghelderode 
Svět reálný a svět fantaskní se prolíná s motivy směšnými i s děsivou manipulací naplňovanou 
touhou po moci i po smyslném chtíči. Kdo skutečně vládne a kdo miluje? Kdo žije a kdo je 
dávno mrtev… 
Studio 1+3 / Rádobydivadlo Klapý 
 

 



sobota, 6. června, 19.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 

Svou vlastní ženou 
Doug Wright 

Skutečný životní příběh nejznámějšího berlínského transvestity Lothara Berfelde, který jako 
Charlotte von Mahlsdorf dokázal v ženských šatech přežít represe totalitních režimů a vyšlapat si 

cestičku nacismem a komunismem... 
Divadlo SoLiTEAter, Praha 

soutěžní představení 
 
úterý, 9 června, 8.30 a 10.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 
O bubácích a hastrmanech 
Josef Lada - Karel Makonj 
Příběh psaný Josefem Ladou a přivedený Karlem Makonjim do divadelní podoby je světem, v 
němž se lidé střetávají s vesměs hodnými nadpřirozenými bytostmi, aby si uvědomovali svá 
malá zla, své chyby a také své radosti. 
Umělecká agentura a Divadlo AGNEZ Česká Lípa 
 

pátek, 12. června, 19.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 

Obři Dona Quijota 
Václav Klapka 

Stárnoucí don Quijote se svým věrným Sanchou Panzou opět vyráží do marného boje za spásu 
světa v hořké komedii v níž se snoubí síla a bezmoc lásky, rytířská ctnost i víra. 

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa  
soutěžní představení 

 
sobota, 13. června, 19.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 
Tři sestry 
Podle Antona Pavloviče Čechova připravil Petr Haken 
Příběh opravdových ruských mužů, šlechticů krve i ducha, kteří vedou svůj velký boj tak, jak jej 
A. P. Čechov napsal o třech dámách. 
Turnovské divadelní studio 
soutěžní představení 
 

pátek, 19. června, 21.00 hodin 
Nádvoří Státního zámku Libochovice / Kulturní středisko U Tří lip (při špatném počasí) 

Pít či nepít 
Petr Matoušek  

Malinko jiný pohled na události známého díla slavného Angličana. Mohl se Hamletův příběh 
odehrát jinak? 

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav 
soutěžní představení 

 
sobota, 20. června, 19.30 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 
Audience 
Václav Havel 
V kanceláři pivovarského sládka je mluveno někdy velmi vážně – to jsou ale paradoxy, že? 
Divadelní spolek Scéna Libochovice 
soutěžní představení 
 



neděle, 21. června, 15.30 a 17.30 hodin 
úterý, 23. června, 8.30 a 10.30 hodin 

Kulturní středisko U Tří lip 
Jak princezna hádala, až prohádala 

Jan Drda 
Rozum a štěstí 

Karel Jaromír Erben 
Dvě pohádky z pokladnice českých pohádkových příběhů. První přichází s otázkou: lze 

odpovědět na všechny hádanky? Druhá pohádka odpoví, zda je lépe být za dobře se štěstím, či 
rozumem. 

MALIS Libochovice 
 
 
sobota, 27. června, 18.00 hodin 
Kulturní středisko U Tří lip 
Slavnostní zakončení 52. ročníku Libochovického divadelního léta 2009 
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