
 

 

 

 

 
Jihočeské divadlo ve spolupráci s RADAMBUKem srdečně 
zvou členy RADAMBUKu do divadla na adventní taneční 
představení s nádherným příběhem 

Tristan a Isolda  
Termíny na výběr:  26. 11. 2022 od 17:00 v DK Metropol 

6. 12. 2022 od 19:00 v DK Metropol 

28. 12. 2022 od 19:00 v DK Metropol 

 
Cena zvýhodněné vstupenky děti i dospělí: 80 Kč 

 
Taneční drama na motivy staré keltské legendy. Taneční zpracování známého příběhu 
zakázané a nenaplněné lásky Tristana a Isoldy nabízí silné prožívání všech emocí, jichž je plný. 
Emocí, které jsou vykřičené či zašeptané tělem, gestem, výrazem tváře...Téměř beze slov, ale 
o to intenzivněji. Představení trvá 2 hodiny včetně přestávky 
https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2498-tristan-a-isolda 
Pro děti( 11+) 

 
Vstupenky objednávejte na emailu kancelar@radambuk.cz do 23.11.2022.  

 
Podporují nás: 

 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován MŠMT, Jihočeským krajem a  Statutárním městem České Budějovice. 
 
Kontakt: Kancelář RADAMBUK, Husova 45, 370 05 České Budějovice,  
e-mail: kancelar@radambuk.cz , tel. 775 644 003. 
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Jihočeské divadlo ve spolupráci s RADAMBUKem srdečně 
zvou   členy RADAMBUKu do divadla na adventní taneční 
představení s nádherným příběhem 
 

Rádio Svobodná Bystrouška 
Termín:  18.12.2022 od 16:00 v DK Metropol 

Cena zvýhodněné vstupenky děti i dospělí: 80 Kč 
 

 
Netradiční ztvárnění známého lyrického a humoristického příběhu o nezkrotné, vychytralé 
lišce vychází ze spojení pohybového divadla a hlasu Karla Högera, který původní příběh 
Rudolfa Těsnohlídka namluvil. Přeneseme se do nahrávacího studia šedesátých let, kde se 
působením autentického vyprávění odehrávají nečekané výjevy z komických i vážných 
liščiných dobrodružství. V průběhu rozhlasovo-pohybového vyprávění se Bystrouška pomalu 
povznáší nad každodenní potřebu přežití, porovnává světy lidí a zvířat a hledá opravdové 
porozumění koloběhu života, ve kterém každý jednou „zhlópne láskou“. Délka představení je 
1 hodina a 50 minut s přestávkou.  
https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2323-radio-svobodna-bystrouska 
Pro děti od 6+ 

Vstupenky objednávejte na emailu kancelar@radambuk.cz do 23.11.2022.  
 
Podporují nás: 

 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován MŠMT, Jihočeským krajem a  Statutárním městem České Budějovice. 
 
Kontakt: Kancelář RADAMBUK, Husova 45, 370 05 České Budějovice,  
e-mail: kancelar@radambuk.cz , tel. 775 644 003. 
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