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11. 11. v 8.00 
15. PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH 
ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
Tradičně se zúčastní na padesát 

škol různého typu a zaměření, a to 
nejenom z Vysočiny, ale i ze vzdá-
lenějších míst. Přehlídku ocení ze-
jména žáci 8. a 9. tříd, kteří uvažují 
o svém budoucím povolání, ale také 
studenti středních škol, kteří si chtě-
jí své znalosti rozšířit na vyšších od-
borných školách. 

13. 11. v 19.00 
FILHARMONIE G. MAHLERA : 
SLAVNÉ FILMOVÉ 
MELODIE II. 
Pokračování úspěšného koncertu 

slavných fi lmových melodií v úpravě 
pro symfonický orchestr. Autorem 
úprav je šéfdirigent fi lharmonie Jiří 
Jakeš.           

Účinkuje: Filharmonie G. Mahlera, 
dirigent Jiří Jakeš.

20. 11. v 19.00 
Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Divadelní představení. Hrají: Vác-

lav Vydra, Libuše Švormová, Jana 
Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka 
a další. 

24. 11. v 19.00 
4TET – Koncert – verze 2009
Účinkují: Jiří Škorpík (baritone 2), 

Dušan Kollár (bass), Jiří Korn (bari-
tone 1) a David Uličník (tenor). 

Tolstého 2

5. 11. v 10.00 
JEŽKOVY POHÁDKY
Pohádka a písničky z pohádek.

6. 11. ve14.00 
JEŽEK DĚTEM
Zábavná show pro malé i velké.

12. 11. v 10.00 
CIRKUSOVÁ SHOW
Živá zvířátka-poník, kozička, pejsci 

a jiná, veselý klaun.

13. 11. ve 14.00 
POJĎTE S NÁMI 
ZA ZVÍŘÁTKY
Písničky a soutěže tentokrát z říše 

zvířat.   

17. 11. v 10.00 
POHÁDKOVÁ KRA VATA
S kouzelnou kravatou do pohádko-

vé země.   

19. 11. v 10.00 
POHÁDKA  O PIRÁTECH
20. 11. ve 14.00 
ZPÍVÁME SI S JEŽKEM
Písničky pro děti i dospělé.

26. 11. v 10.00 
BUNKR PLNÝ HER     
Písničky a soutěže pro děti, dospě-

láky i rodinné týmy. 

Jarní 22 (areál MŠ)

19. 11. v 10.00 
SNĚHURKA 
Pohádka brněnského divadla KO-

RÁB.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

Tyršova 12

1. 11. – 10. 11.   
REZIDENTNÍ POBYT umělec-

ké skupiny ve spolupráci s Novou 
sítí. Skupina slovinských umělců 
stráví v DIODu deset dní přípravou 
svého nového projektu. Rezident-
ní pobyt zakončí veřejná prezentace 
jejich práce: 10. 11. ve 20.00 hod. – 
WORK IN PROGRESS – Th e Sha-
man And Her Shadow. A story tel-
ling circus journey… 

11. 11. v 19.30
KD Mlejn: POSTAV NA ČAJ!
Představení ve stylu nového cirku-

su s názvem Postav na čaj! Zavede 
beze slov diváky na sever, který je 
ještě chladnější a nehostinnější, než 
letošní středoevropská zima.

12. 11. v 19.30 
DIOD: ZEPPO – PREMIÉRA ! 
Premiéra inscenace ve stylu nové-

ho cirkusu, která vznikala od ledna 
2011 v dílně akrobatického divadla 
pod vedením Jakuba Škrdly a Terezy 
Benákové. Příběh pouličního stíno-
herce hledajícího štěstí ve velkoměs-
tě. Pohybové představení s akrobacií 
a stínohrou divadelního souboru DI-
OD.

16. 11. v 19.30
De Facto Mimo: GROTESKA  
Nonverbální představení na motivy 

němých fi lmů Chaplinovy éry. Di-
vák se setká s postavami uprchlého 
trestance, policisty, tuláka a krásné 
dívky, které otec dohazuje toho „nej-
lepšího“ ženicha. Příběh se neobejde 
bez typických situací pro fi lmové 
grotesky, ale zároveň se v něm obje-
vují i nové prvky, které jsou vlastní 
autorovi, tématu a zpracování.

18. 11. v 19.30 
Jan Nepomuk Piskač:
TRA NSLATOLOGICKÝ 
VEČÍREK
Kolik řečí umíš aneb sedmkrát a 

jednou člověkem. Jazykový tanec 
slov, zvuků, pauz a ticha. Sólové vy-
stoupení na pomezí „text-appealu“, 
vyprávěného divadla a řečové dílny. 
Původní znění, překlady i překrady 
textů cizích i aktérovi vlastních. 

19. 11.– 20. 11. v 10–13 a 15-18
Jan Nepomuk Piskač: 
Kurz MLUVIT JASNĚ
Jak veřejně představíte vlastní ne-

bo převzatý text? Nabízíme refl exi a 
konzultace vám, kteří se připravujete 
na veřejné vystoupení. Poskytneme 
vám prostor pro praktické ověřování 
a zdokonalování osobních řečových 
dovedností. Základem vzdělávacího 
přístupu je výchova k řeči a mluve-
nému projevu. 

23. 11. v 19.30 
De Facto Mimo: SRDCETEP
Autorské (tentokrát narozeninové) 

představení Ondry Jiráčka pro dva 
herce o narození, prvních krůčcích, 
dětských hrách, setkání se smrtí, do-
spívání, pohlavku od táty, první lásce, 
splněných přáních, zklamáních, stu-
diích, divadelních začátcích, hledá-
ní, poznání, radosti, bolesti, strachu 
i nadějích. Veselé i smutné, laskavé i 
drsné, vtipné k popukání i dojemné 
k slzám. Představení jako život sám, 
jako srdcetep.

25. 11. v 19.30
De Facto Mimo: Pierre-Henri 
Cami: KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
– DE FACTO PREMIÉRA ! 
Originální propletenec pěti kome-

dií, které, jsa propleteny, pohybují 
se na samé hranici chaosu, přičemž 
ponechávají vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jemné-
ho i kruťáckého, potutelného a roz-
marného, zejména však parodického. 
Úplně nová a zcela jiná verze před-
stavení Návrat zpopelněného, které 
jste možná taky neviděli.

26. 11. v 19.30 
DIOD: ZEPPO
První repríza inscenace ve stylu no-

vého cirkusu, která vznikala od ledna 
2011 v dílně akrobatického divadla 
pod vedením Jakuba Škrdly a Terezy 
Benákové. Příběh pouličního stíno-
herce hledajícího štěstí ve velkoměs-
tě.Pohybové představení s akrobacií 
a stínohrou divadelního souboru 
DIOD.

27. 11. v 16.00 
De Facto Mimo: 
ZELENÉ PRA SÁTKO
Příběh o nepřirozeně zbarveném 

prasátku, jeho cizokrajném kamará-
dovi a dvou loupežnících, kteří mají 
hlad a chuť na cokoliv. Pravdivá po-
hádka ze života v přírodě. Předsta-
vení je rychlé, barevné, s jednodu-
chými loutkami a písničkami. Režie: 
Martin Kolář, Hraje: Adéla Jiráčko-
vá, Martin Káca Kacafírek, Martin 
Skřítek Kolář, Michal Šaman Kouba 
a Michal Šmidla Pokorný.

28. 11. v 19.30 
Company ProART: KREUTZER 
SONATA – PREMIÉRA 
Beethoven – Tolstoj – Janáček. 

Všechny tři umělce spojuje jedna lát-
ka, zpracovaná v různých časových 
obdobích jako tři originální díla se 
shodným názvem Kreutzerova soná-
ta. Evropská premiéra jevištní adap-
tace tanečně-divadelního projektu je 
uvedena s živým hudebním dopro-
vodem. Choreografi e a režie: Martin 
Dvořák.

30. 11. v 19.30 
T. R. A. 
Dvě bytosti, jejichž cesty byly pro-

pojeny vyšším principem, jenž uza-
vřel trojúhelník, základní kámen na-
šeho stvoření… a zrodil se projekt 
T.R.A., umocňující imaginace slova 
pomocí pohybového projevu a sou-
časné audiovizuální koncepce… a 
bylo stvořeno představení, složené 
ze tří tematických celků, jež každý 
obsahuje 3 básně… Performance a 
mluvené slovo: Libor Habermann, 
Audiovizuální námět a režie: Lukáš 
Franc.

12. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Pěvecká soutěž, pořádá DDM Jih-

lava, celý den.

13. 11. v 15.00 
V TOM ČERTŮ ROJENÍ 
aneb Přijďte pobejt 
čili Starej Havlík vymazuje  Veselé a 

písniček plné  ejstinněj poudačky vo 
čertech i lidech, vo hloupých i chyt-
rácích. Hraje 1. NDS Neratovice.

15. 11. v 19.00
ZDENĚK TROŠKA  
Povídání se známým režisérem 

16. 11. v 8.30 a 10.00 
JAK SE ZBAVIT ČERTA
Představení pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Divadlo Na Rozhraní Praha.

20. 11. v 15.00
Hra 
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Divadélko Romaneto
V Divadle Na Kopečku

27. 11. v 19.00
ANTILOPA 
Divadelní představení v režii Petra 

Soumara, pořádá a hraje DS SÍTO 
Jihlava.

28. 11. v 19.00 
PATAGONIE 
– divočina na konci světa 
Celovečerní diashow s cestovate-

lem Martinem Loewem až do Oh-
ňové země přes neprostupné pralesy, 
hluboké fj ordy, obrovské ledovce a 
blankytná jezera.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

29. 11. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člověk, 
který tvrdí, že zabil svého nejlepší-
ho přítele během představení Shake-
spearova Hamleta. Vedení ústavu mu 
umožní divadelní rekonstrukci jeho 
pečlivé a důkladné přípravy této vraž-
dy. Představení  Hamleta se odehrává 
před očima diváků a neúprosně smě-
řuje k momentu, kdy má Hamlet za-
bít Polonia. Opravdu ho zabije? Do-
jde k nečekané a zákeřné vraždě?

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22 
17. 11. v 19.00 
Tomáš Reiner, Michal Ožibko a 

Aleš Kauer: DOKONALÝM DŮM
Básník Tomáš Reiner a letošní ab-

solvent AVU Michal Ožibko spojili 
své síly v projektu Dokonalým dům. 
Jedná se o koncepční knihu na po-
mezí slova a obrazu. Reiner na tom-
to setkání přečte své básně a zahraje 
zhudebněné texty se svým projek-
tem soNaLex. Koncept knížky bude 
vystaven v galerii Na dně. Vystaveny 
budou i další autorská leporela Aleše 
Kauera a nezávislého nakladatelství 
Adolescent. Uvede Zdeněk Stejskal. 
Vstup volný.

24. 11. v 19.00 
VEČER S BEAT GENERA TION
Večer s beatnickou poezií. Mů-

že přijít kdokoli a přečíst si veřejně 
svého oblíbeného bítníka. Vystoupí 
Kryštof Čeřovský, Stanislav Gerst-
ner, Aleš Kauer a kdokoli z vás. Za-
zní poezie Allena Ginsberga, Charle-
se Bukowského, Roberta Duncana a 
mnoha dalších básníků z období to-
hoto literárního hnutí. Uvádět bude 
Zdeněk Stejskal. Vstup volný.


