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2. 4. v 11.00
WORKSHOP – BREAK 
DANCE, AKROBACIE
Taneční sál DDM JI – Brněnská 46, 

11.00 – 13.00 a 14.00 – 16.00 hodin. 

16. 4. v 8.30
VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Pro amatérská smíšená družstva 

(vždy 2 ženy na hřišti) v hale SK 
Jihlava (Okružní ulice pod Březin-
kami). Kapacita je omezena, nutno 
se přihlásit do 10. 4. na DDM nebo 
napravnik@ddm.ji.cz

20. 4. 
DEN ZEMĚ 2011
Po celý den ukázky z činností od-

dělení přírodovědy DDM JI na Ma-
sarykově náměstí.

21. 4. v 9.00
VELIKONOČNÍ 
FLORBALOVÝ TURNAJ
Tříčlenná družstva od 9.00 hodin 

na DDM JI – Brněnská 29, pro žáky 
do 15 let. Nutno se přihlásit do 19. 
4. telefonicky nebo na rychetsky@
ddm.ji.cz Startovné 30,- za hráče.

Brněnská 29

1. 4. v 16.00 – 17.00
BUBNOVÁNÍ
Dílna bubnování pro děti i dospělé 

je zaměřena na různé techniky bub-
nování, rytmy, improvizaci, procvi-
čení propojení mozku, prstů, dlaní.
Seznámíte se s rozličnými rytmický-
mi nástroji (jednotlivé druhy bubnů, 
džembé, zvonečky, rolničky).

Liché pondělí v 16.00
MUZICÍROVÁNÍ

Sudé pondělí v 16.00
TVOŘENÍČKO

Komenského 20

2. 4. v 10.00
FESTIVAL VÍNA JIHLAVA 2011 
– Víno a žena
Pozvání přijaly: herečka ANNA 

POLÍVKOVÁ a držitelka světové-
ho rekordu v přeplavbě kanálu La 
Manche YVETT A HLAVÁČOVÁ 
Program: 10.00 – zahájení přehlíd-
ky, ochutnávky vín vystavovatelů, 
12.00 – řízená degustace s profesio-
nálním someliérem, 15.00 – řízená 
degustace s profesionálním some-
liérem, otvírání lahve šavlí, 18.00 – 
slavnostní vyhlášení vítěze soutěže 
sladkých vín, slosování vstupenek o 
ceny, taneční choreografi e paní Vl-
tavská – tančí Anna Polívková, 21.00 
– ukončení festivalu. Během celého 
dne: - ochutnávky vín vystavovatelů 
– až 200 vzorků vín, možnost zakou-
pit vybraná vína přímo od vinařů, 
- cimbálová muzika Tomáše Zouha-
ra – „dvorní kapela valašského krále 
Bolka Polívky“, - každou hodinu pre-
zentace vinařství z řad vystavovatelů, 
- snoubení vín & pokrmů – možnost 
ochutnat sýry, masné výrobky a uze-
niny od regionálních producentů.

6. 4. v 19.30
JAN SPÁLENÝ a ASPM
Malá scéna DKO Jihlava Amatér-

ské sdružení profesionálních hudeb-
níků, legenda českého blues.

14. 4. v 19.00 
OLYMPIC
Koncert v rámci turné 2011. Diva-

delní sál DKO Jihlava.

18. 4. v 19.30 
ČOKO VOKO
Hip-hop, retro styl a v neposled-

ní řadě také popkultura. Koncert 
v rámci projektu „Malá scéna žije“. 
Malá scéna DKO Jihlava.

28. 4. v 19.00
Bengt Ahlfors: 
DIVADELNÍ KOMEDIE
Vtipný pohled do divadelního mi-

krosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná 
pravidla. Divadelní sál DKO.

29. 4. v 19.00
NEJLEPŠÍ SHOW RUSKÝCH 
KOZÁKŮ 
„Bagatica – Volnaja Stanica“
Tradiční ruský kozácký soubor, 

vítěz mnoha folklorních festivalů a 
laureát všeruských i mezinárodních 
soutěží. Divadelní sál DKO.

30. 4. ve 21.00
ROCKOVÁ SHOW
Vystoupí kapely Morava, Doga a 

Lady Kate.

Tolstého 2

1. 4. ve 20.00
TOMÁŠ KLUS + Šatlava

22. 4. ve 20.00
XINDL X + Mr. Hanky

Žižkova 15

2. 4. v 10.00
JEŽKOVINY
Zábavná show pro děti.

9. 4. v 10.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ
Soutěže, kvízy a písničky.

16. 4. v 10.00
POHÁDKOVÝ MLÝNEK 
Pohádka a písničky z pohádek.

23. 4. v 10.00
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Velikonoční zvyky a písničky.

30. 4. v 10.00
ČARODĚJNICE V DIVADLE
Slet čarodějnic a pohádkových by-

tostí.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

9. 4. v 10.00
ČERVENÁ KA RKULKA 
Pohádka divadla ŠUS – Praha

23. 4. v 10.00
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Pořad písniček, soutěží a veliko-

nočních zvyků – malování kraslic, 
pletení pomlázek, velikonoční aran-
žování. Vyfouklá vajíčka si vezměte 
s sebou.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

1. 4. v 18.45
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
PROVOZU, pouze pro zvané
Inscenace Postav na čaj!, kapela 

Mediterian a všudypřítomné De Fac-
to Mimo. Otvíráme ve velkém!

6. 4. v 11.00 a 19.30
Divadlo FESTE: NÁŠ ISLÁM
Dokumentární drama. Samotný děj 

inscenace je složen z několika situa-
cí. Ohrožení mladé ženy třemi mu-
ži s objemnou taškou v hromadné 
dopravě, interview televizní mode-
rátorky s českým muslimským kon-
vertitou a vyučování středoškolské 
pedagožky. Dopolední představení je 
pro školy. 

9. 4. v 18.00
JARNÍ KONCERT 
PS MELODIE
Pěvecký sbor MELODIE a smíše-

ný pěvecký sbor L’ASENZIO z Prahy 
uvedou skladby českých autorů pře-
vážně 20. a 21. století. 

13. 4. v 17.00
Divadlo Decalages: BEZ ZEMĚ
Fantazie pro loutku a dva herce-ak-

robaty, vše trošku zasypáno kouzel-
ným práškem. To je příběh malého 
chlapce, který nechtěl vyrůst… In-
scenace je vhodná pro děti, proto se 
hraje v 17.00. 

20. 4. v 11.00 a 19.30
Company ProArt: Giselle: 
REVENGE
Nesmrtelný příběh o lásce až za 

hrob.  Moderní verze romantického 
baletu jako současné taneční drama 
pro 5 postav. Paralely a rozdíly lásky 
fyzické a metafyzické, pravdy a lži, 
snu a reality. Důsledky zrady, žárli-
vosti, smrti a odpuštění. Ale i pak to 
může mít pokračování.  Láska je tu 
napořád. 

23. 4.
Výročí 15 let gymnaziálního 
divadelního spolku HOBIT 
Během sobotního odpoledne uve-

de tři svá představení, možná bude 
na programu i překvapení. Sledujte 
naše stránky a dozvíte se víc!

27. 4. v 11.00 a 19.30
Divadlo Continuo: OBĚŤ
Květen 1949, Itálie, Janov. Přístavní 

čekárna. Odjíždí z Evropy, asi natr-
valo. Chce do Ameriky, chce zapo-
menout… Autorský projekt Ivana 
Jurečky v režii Pavla Štourače zpra-
covává téma lékařské i lidské etiky 
v mezní životní situaci. Dopolední 
představení je pro školy. 

Divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

6. 4. v 19.00
VOSTO5 – Stand´artní kabaret

7. 4. v 18.00
LA VACANZA 
Divadelní představení 

10. 4. v 19.00
MORA VSKÉ PAŠIJE 
– TEÁTR VÍTI MARČÍKA 

11. 4. v 19.00 
MONOLOGY VAGÍNY 2011 
Hraje Divadelní spolek V-klub Po-

děbrady.

12. 4. v 19.00
PERU – cestovatelské promítání 
Radovana Jirků.

15. 4. v 8.30 a v 10.00
O SMOLÍČKOVI  
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a děti, které mají rá-
dy veselé pohádky. Hraje DS NaKop 
Tyjátr Jihlava v režii Michaela Junáš-
ka.

17. 4. v 15.00
PŘÍŠTÍ STANICE JARO
Představení Divadla MAZEC. Ve-

likonoce Na Kopečku – pletení po-
mlázek, zdobení vajíček, prodej vý-
robků…

Psychiatrická léčebna, Brněnská

20. 4. v 8.30 a v 10.00
VELIKONOČNÍ RA DOVÁNKY  
Představení pro MŠ, ZŠ, hraje Di-

vadlo Kukadlo Praha.

28. 4. v 19.00
EPYDEMIE 
Koncert folkové skupiny. 

29. 4. v 19.00
NA SPRÁVNÉ ADRESE  
Situační komedii v režii Michaela 

Junáška hraje DS ZMATKA ŘI Dob-
ronín.

7. 4. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRA H 
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu. 

Martin Sherman: 
KDYŽ TANČILA
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člo-
věk, který tvrdí, že zabil svého nej-
lepšího přítele během představení 
Shakespearova Hamleta. Vedení 
ústavu mu umožní divadelní rekon-
strukci jeho pečlivé a důkladné pří-
pravy této vraždy. Představení  Ham-
leta se odehrává před očima diváků a 
neúprosně směřuje k momentu, kdy 
má Hamlet zabít Polonia. Opravdu 
ho zabije? Dojde k nečekané a zákeř-
né vraždě?

15. 4. v 19.30
M. Waltari: Čarodějka
mimo předpl.
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?

27. 4. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRA H 
mimo předpl.


