
ZADANÉ FIREMNÍ AKCE V DIVADLE KALICH

Využijte pestrost repertoáru a popularitu nejnavštěvovanějšího soukromého divadla pramenící 
z výjimečných hereckých osobností, oblíbených komedií, atraktivních muzikálů a komorního prostředí, 
v němž má každý divák jeviště takřka nadosah. Zážitek z takového večera může velmi pozitivně  
a dlouhodobě ovlivnit Vaše vztahy se zákazníky či zaměstnanci a fakturu za akci je možné uplatnit  
do nákladů firmy.

Možné varianty pro uspořádání firemní akce:

1) Celé představení – maximální kapacita míst 423.
•	 Možnost uzpůsobit začátek představení individuální potřebě klienta.
•	 Před představením lze z pódia kromě uvítacích proslovů třeba i vyhlásit nejlepší zaměstnance.  

či prodejce nebo udělat potřebné školení a spojit tak příjemné s užitečným.
•	 Obrazovky umístěné ve foyeru a v hledišti divadla můžete zcela využít pro Vaši prezentaci.
•	 K Vaší akci zajistíme občerstvení přesně dle Vašich představ či rozpočtu.
•	 Cena za představení zahrnuje ceny za služby i základní personální pokrytí akce. 

2) Balkón – kapacita 71 míst – možno případně rozšířit ještě o cca 30 míst v přízemí.
•	 Privátnější charakter akce, kdy má pořádající společnost více času na své hosty.
•	 Zcela oddělený prostor od ostatních diváků včetně vlastního baru, šatny a sociálního zařízení.
•	 Možnost využití dvou lóží pro VIP zákazníky či majitele společnosti.
•	 Možnost využití obrazovky v horním foyeru pro prezentaci firmy.

3) Galerie –  maximální kapacita 40 míst. 
•	 Využití těch nejlepších míst v přední části hlediště.
•	 Zcela oddělený prostor od ostatních diváků zdobí aktuální výstava předních českých výtvarníků.
•	 Možnost využití obrazovky v galerii pro prezentaci firmy.

Pohoštění pro Vaše hosty připravíme zcela dle Vašich požadavků a charakteru akce. Od základního 
studeného cateringu až po teplý bufet. Na vyžádání Vám zašleme nabídkový list. 

Neúčtujeme již žádné další poplatky za pronájem prostor pro navazující večírek,  
který může trvat až do 23 hodin.



ZADANÉ FIREMNÍ AKCE V DIVADLE KALICH

ZA KULTUROU NEMUSÍTE DO PRAHY – PŘIJEDEME K VÁM!
Libovolnou komedii, kterou si vyberete z našeho repertoáru, přijedeme odehrát do vašeho města nebo 
nejbližšího možného kulturního zařízení. Zajistíme a zorganizujeme pro vás na klíč vše od prostor až po 
večírek po představení.
Cena na vyžádání dle jednotlivých představení a konkrétních podmínek pronájmu prostor pro akci.

Kontaktní osoby pro bližší informace a ceny pro zadaná představení v Divadle Kalich: 
Dana Kocourková, dana.kocourkova@kalich.cz, mob.: 602 294 383
Radim Vaněk, radim.vanek@kalich.cz, mob.: 777 614 513
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