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Zveme vás za kulturou- aktuální nabídka
Vážení kulturní nadšenci,
divadelní prázdniny se blíží. Přinášíme vám poslední předprázdninový newsletter a přejeme krásné léto.

• Divadlo Metro

Divado Metro vám přináší speciální slevu ve výši 50%.

5.6.2022 od 19.00 hodin - Už Tě mám dost

  Odkaz na vstupenky
Slevový kód najdete v přehledu slevových kódů.   ZDE

• Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé vás zve na novinku sezóny za mimořádnoé vstupné 100 Kč.
2.6. od 19:00 Zítřek se nekoná

Při nákupu e-vstupenek v košíku klikněte na "vyberte slevu", zadejte slevový kód a potvrďte znakem +.
Slevový kód najdete v přehledu slevových kódů.   ZDE

• Divadlo Bez zábradlí

Divadlo Bez zábradlí si vás dovoluje pozvat na úspěšný muzikál Cikáni jdou do nebe, který získal cenu "nejlepší muzikál
roku 2021".
Využijte slevu 30% na níže uvedený termín:
30.5. 19:00 - Cikáni jdou do nebe

Slevový kód najdete v přehledu slevových kódů.   ZDE

• Divadlo Na Jezerce

Divadlo Na Jezerce nabízí zvýhodněné vstupenky se slevou 25%. Jedná se konkrétně o tato představení:

Vstupenky 1+1 zdarma na představení
MAŠÍNI 27. 05. 2022 od 19:00 hod,
kde budete také součástí natáčení záznamu.

Slevu lze uplatnit při nákupu vstupenek i pro všechny osoby v doprovodu zaměstnance nebo člena Klubu Alumni UK
(sleva platí jen při nákupu dvou a více vstupenek).
V případě zájmu kontaktujte paní Kateřinu Walterovou na emailu   obchodni@hrusinsky.cz  nebo tel. 606 066 134.
O víkendu prosím volejte na tel. č. 725 442 150 - pokladna.

• Divadlo Na Fidlovačce

Divadlo Na Fidlovačce vás zve na představení s 30% slevou.

https://divadlometro.cz/terminy?show=35
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-33.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-33.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-33.html
mailto:obchodni@hrusinsky.cz
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čtvrtek 2. 6. 2022 v 19:00 Kouř

sobota 4. 6. 2022 v 15:00 Famílie

pátek 10. 6. 2022 v 19:00 Testosteron

Objednávejte pouze na: houdova@fidlovacka.cz / 774 077 757

• Švandovo divadlo

Už nyní si můžete zakoupit vstupenky Švandova divadla na červen s cca 40% slevou.

15.6. Adamova jablka
16.6. Příliž drahý jed
16.6. Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu
26.6. Slušný člověk

Dále vás divadlo zve na reprízy nového představení Ecce homo Homolka za 140 Kč na 10.6. a 25.6.

  Nabídka na červen

Pro objednání vstupenek se slevou je třeba napsat email paní Košťálové   kostalova@svandovodivadlo.cz , na pokladně
vám slevu neposkytnou.

mailto:kostalova@svandovodivadlo.cz

