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2. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Hostem letošního, již 210. salonu, 

bude Josef Alois Náhlovský.

3. 12. v 19.00
JAKUB SMOLÍK

3. 12. v 19.30
VLADIMÍR MIŠÍK TRIO

8. 12. v 17.00
KONCERT SMYČCOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ JIHLAVA  

9. 12. v 19.30
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 

10. 12. v 19.30
EGGNOISE

16. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT 
ALEXANDER SHONERT
Housle + klavír

17. 12. v 19.30
ARCISKA ČÁNY

18. 12. v 19.30
TATA BOJS

30. 12. v 19.30
MAJOR MAJOR

31. 12.v 19.30
AMIX

1. 12. v 19.00
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
Černá, francouzská komedie v režii 

Petra Soumara.
Hrají: E. Čurdová, L. Dostálová, K. 

Přibylová 

6. 12. v 15.00
MALÝ PRINC 
Pohádkový příběh o fantazii, přá-

telství a hvězdách. V režii Michaela 
Junáška pořádá DS NaKop Tyjátr 
Jihlava. Mikulášská nadílka a vyhlá-
šení výsledků 1. kola Malé energetic-
ké akademie E.On

12. 12. v 17.00
BENEFIČNÍ KONCERT 
V RYTMU SWINGU 
Pořádá Život 90 Jihlava

14. 12. v 17.00
„A ZASE TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Vystoupení Tanečního oddělení 

ZUŠ Jihlava  

16. 12. od 8.30 a 10.00
HVĚZDIČKA  BETLÉMSKÁ
Vánoční koncert pro děti. Předsta-

vení pro MŠ, ZŠ - hraje Hudební di-
vadlo dětem Hradec Králové

20. 12. v 15.00
VÁNOCE NA KOPEČKU 
s pohádkou Vánoční kouzlo 
Hraje Divadýlko KUBA Plzeň. 

Předvánoční atmosféra, koledy, dá-
rečky, prodej výrobků, živý betlém.

7. 12. v 19.30
Wotienke

21. 12. v 19.30
P. J. Ryba & Th e Fish Men a Michal 

David

VELKÁ SCÉNA

1. 12. v 17.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu
S / 2
Historické drama vychází ze sku-

tečných událostí, ke kterým došlo v 
severoamerickém městečku Salem 
v roce 1692, obývaném komunitou 
puritánů. Hra obnažuje iracionalitu 
vypjatého náboženského fanatismu 
a drží se téměř věrně záznamů po-
řízených při oněch čarodějnických 
procesech. 

2. 12. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů
O / 1
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií odehrávající se v Efe-
su je virtuózní situační fraškou, v níž 

hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a 
ženy, o významu jejich lásky, úcty a 
zamyšlení nad vzájemným prolíná-
ním jejich bytostí.

4. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
K / bonus
Ovdovělá milionářka cestuje po 

celém světě a jeho nejluxusnějších 
hotelích se svým manželem, synem, 
dvěma masožravými květinami a 
dravou rybou.  Celý ten groteskní 
průvod má jedinou drobnou, leč šo-
kující, vadu, kterou vám ovšem ne-
prozradíme, abyste nepřišli o potě-
šení z nečekaného rozuzlení zápletky 
této roztomilé, ale ne bezzubé frašky.        

5. 12. v 10.00
V. Tomšovský: Jak se čerti ženili
zadáno
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Kráko-
rovi, který se s muzikantem Židlouš-
kem vydá za princeznou do pekla, 
aby ji vysvobodil a také napravil. 

8. 12. v 19.00
A. Miller: Čarodějky ze Salemu
J / 2

9. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
KV / 

10. 12. v 19.00
William Shakespeare: 
Komedie omylů
L / 2

11. 12. v 19.00
J. Patrick: Opala je poklad
Mimo předplatné
Tato veselohra je prosycena bouřli-

vými nehodami líbezné, nezkrotné a 
typicky vykašpařené Opaly Kronkie-
ové, skrze níž autor nastavuje zrca-
dlo nám všem, abychom si uvědomi-
li, jací blázni my smrtelníci můžeme 
být. Akce střídá akci, které vyvolávají 
smích a dobrosrdečnou atmosféru. 

12. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
P / 3
Slavný  americký  muzikálový  titul  

měl  premiéru  na  Broadwayi  v  roce 
1956 a dosáhl zde téměř tří tisíc re-
príz. H. Higgins, arogantní, nesnesi-
telný profesor fonetiky, se vsadí s pří-
telem Pickeringem, že naučí chudou 
pouliční prodavačku květin Elizu 
Doolitt lovou správně mluvit… Ten-
to příběh, který ve své prapodstatě 
vychází ze starověké řecké báje, byl 
označen za nejlepší muzikál století a 
jeho popularitu ještě posílila fi lmo-
vá podoba z roku 1964, která získala 
osm Oscarů včetně ceny za režii i za 
vynikající herecké výkony. 

14. 12. v 16.30
Slavnostní večer: 
Policie České republiky
zadáno

15. 12. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 

My Fair Lady
M / 3

16. 12. v 19.00
Jiří Suchý: Kdyby 1000 klarinetů
Mimo předplatné 
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li, scénické leporelo o klarine-
tech, které obohacují nácvik revue 
v kasárenských prostorách. Jedno z 
nejznámějších děl dnes již legendár-
ní dvojice, které si stále udržuje pů-
vab osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit. 

17. 12. v 19.00
Arthur Lee Kopit: 
Tatínku, ubohý tatínku ...
U / bonus

18. 12. v 17.00
Jiří Suchý: Kdyby 1000 klarinetů
Mimo předplatné

19. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
Mimo předplatné

21. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
A / 3

22. 12. v 09.30
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
zadáno

28. 12. v 10.00
V. Tomšovský: Jak se čerti ženili
Mimo předplatné

29. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
H / 2

30. 12. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lemer: 
My Fair Lady
D / 3

MALÁ SCÉNA

3. 12. v 17.00
Vlastimil Peška: 
Pohádka o Palečkovi
Nové zpracování příběhu O Paleč-

kovi, kterého přinesla vrána, a i když 
je malý jako novorozeně a už ani víc 
nevyroste, je nesmírně pilný, chytrý 
a pracovitý. Právě pro tyto vlastnosti 
ho čeká strastiplná pouť, počínající v 
temné brašně kupce, pokračující za-
jetím loupežníky a končící v   krav-
ském žaludku. V pohádce jsou pou-
žity loutky. 

14. 12. v 19.30
M. Waltari: Čarodějka
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?    

2. 12. 10.00 – 17.00  
VÁNOČNÍ INSPIRA CE 
- tematický den - O Vánocích  - za-

hájení výstavy prací žáků ZUŠ Jihla-
va  (pokračuje do 18. ledna 2010) - 
přízemí

- Aranžování vánočních dekorací  - 
prodejní výstava hotových výrobků i 
dekoračních materiálů a pomoc při 
tvorbě vlastních vánočních dekorací   
s p. RNDr. Kateřinou  Kuřinovou - 
přednáškový sál

- Prodejní  výstava rukodělných vý-
robků  z pedigu (košíky, zvonečky, 
ryby, ošatky,...),  fi lcované postavičky 
z ovčí vlny, bižuterie, bylinné krémy 
a masti, keramika. Květa Šimková a 
Iva Němcová Šťastná - přednáškový 
sál,  přízemí

- Ochutnávka netradičních vánoč-
ních čajů  a vánočního cukroví podle 
ayurvédských receptů s I. Georgie-
vovou - přízemí

- Mandaly  s Lenkou  Lesertovou - 
přízemí

- Výstavka knih s vánoční temati-
kou - 1. poschodí

- Vánoce, Vánoce přicházejí .... hra-
vé odpoledne pro děti  s vyhodno-
cením výtvarné soutěže s Poštovní 
spořitelnou -  od 12.30 do 17 hodin 
- dětské oddělení.

10. 12. v 17.30  
VELKÝ ÚKLID V MÉ DUŠI 
Vánoční recitál  malířky  Bohumi-

ly Sarnové-Horkové  z její literární 
tvorby s hudebním doprovodem ky-
tary Karla Podškubky a houslí Marie 
Michálkové.

19. 12. - 28. 2. 2010
JIŘÍ NOVÁČEK 
- BENEDIKTINI 
„GRA DUS AD DEUM“
Fotografi cký dokument komunity 

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58


