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1. 12. – 4. 12. 
JAK SBALIT ŽENU
Filmové natáčení úspěšné divadel-

ní inscenace brněnského BuranTea-
tru novou 3D technologií v produkci 
Martina Ferduse.

7. 12. v 19.30
De Facto Mimo: 
Pierre – Henri Cami: 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Originální propletenec pěti kome-

dií, které jsa propleteny, pohybují se 
na samé hranici chaosu, přičemž po-
nechávají vtip a různé končetiny tr-
čet na všechny strany.

9. 12. v 19.30 
Celovečerní představení 
Brněnského tanečního divadla 
MAXIMVS
Soubor se věnuje tradičnímu mo-

dernímu tanci, který využívá ve 
svých choreografi ích. Cílem Taneč-
ního divadla MAXIMVS Brno je, 
aby použitá hudba, námět, choreo-
grafi cké zpracování i technická kva-
lita interpretace byly srozumitelné, 
sluchu, oku i duši lahodící a řemesl-
ně dobře zpracované. Nechceme být 
inovativní za každou cenu, snažíme 
se na základě ověřených tradic dívat 
na současný svět. 

10. 12. v 15.00 
De Facto Mimo: 
KÁJA V CIRKUSE
Kdo má angínu, nemůže do cir-

kusu! Což samozřejmě neznamená, 
že neuvidí mnohem podivuhodněj-
ší věci. Kdo má pořádnou horečku, 
může najít cirkus třeba pod postelí. 
Léčivá pohádka plná atrakcí a písni-
ček. Možná přijede i sanitka! Loutky, 
hudba, drezura a režie: Martin Káca 
Kacafírek, Michal Šmidla Pokorný, 
Martin Skřítek Kolář a slonice Adéla 
( Jiráčková).

10. 12. v 20.00 
Koncert kapely BEZ OBAV 
(Polná)

11. 12. v 16.00 
De Facto Mimo: 
KÁJA V CIRKUSE
13. 12. v 19.30 
ZNIČEHONIC: NEMILOVANÁ
Příběh sedmnáctileté dívky Perly 

Sch. a další vzpomínky na mládež 
terezínském ghett u nejen očima Ar-
nošta Lustiga. 

divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12

1. 12. v 19.30 
ŽALMAN a spol.
Předprodej: Knihkupectví Jitka.

3. 12. v 15.00 
O SMOLÍČKOVI 
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a děti, které mají rády 
veselé pohádky. Mikulášská nadílka 
a vyhlášení výsledků Malé energetic-
ké akademie.

8. 12. v 17.00 
KOUZLO VÁNOC  
Taneční vystoupení ZUŠ Jihlava. 

9. 12. v 19.00 
Vánoční koncert skupiny 
EPY DE MYE Divadlo 

12. 12. v 19.00 
BOHUMIL KLEPL
Oblíbený herec, bavič a vypravěč. 

Předprodej: Ráj spánku, Žižkova 10

13. 12. v 17.00
HOTCH-POTCH  
Vystoupení taneční skupiny. 

14. 12. v 8.30 a 10.00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Představení pro děti hraje Divadlo 

KRA PET Praha.

16. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních a 

tanečních útvarů DDM Jihlava.

18. 12. v 15.00 
VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ 
Pohádkový dárek pro děti, hraje 

Divadlo Rozmanitostí Most. Vánoce 
Na Kopečku – předvánoční atmosfé-
ra, živý betlém, koledy, zdobení per-
níčků, prodej výrobků – přines dáre-
ček pod náš stromeček a odneseš si 
jiný. Radostné Vánoce nám všem.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
1. 12 v 19.00
A. Jirásek: LUCERNA
F /2/
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých.

3. 12. v 19.00 
A. Jirásek: LUCERNA
G /2/

6. 12. v 19.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
mimo předpl.
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

7. 12. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
KV/2/
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky. Je to opravdu le-
grace „na druhou“!

8. 12. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
mimo předpl.
Jedná se o vtipnou hudební adap-

taci divadelní hry T. Wildera „Do-
hazovačka“, jejíž předlohou zase byla 
bláznivá komedie J. N. Nestroye „A 
jde se řádit“. Muzikál vypráví příběh 
podnikavé dohazovačky Dolly Levi-
ové, která si ovšem toho nejlepšího 
zákazníka nechává pro sebe a kouz-
lem své osobnosti dokáže nerudné-
ho starého mládence Horáce Van-
dergeldera nakonec změnit i proti 
jeho vůli v galantního a milujícího 
muže.

9. 12. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
K /2/

10. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS
P /3/
Je velmi pravděpodobné, že kdyby 

nebylo W. A. Mozarta, asi by jen má-
lokdo dnes znal Salieriho. Kolik je 
na vztahu těchto dvou protikladných 
charakterů historické pravdy, není 
důležité. Důležité je, že autor vytvo-
řil geniální konstrukci střetu me-
zi božským talentem a upachtěnou 
uměleckou ctižádostivostí a kariéris-
mem. „Konfrontace génia s průměr-
ností,“ pojmenovává autor hlavní té-
ma této slavné hry.

12. 12. v 10.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

13. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS 
H /3/

14. 12. v 18.00 
Vánoční koncert Policie ČR 
zadáno

15. 12. v 17.00 
A. Jirásek: Lucerna 
mimo předpl.

16. 12. v 19.00
P. Shaff er: AMADEUS 
C /2/

17. 12. v 17.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

19. 12. v 9.30 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
zadáno

20. 12. v 10.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

21. 12. v 9.45 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA 
Zadáno
Medvědář Kuba Kubikula chodil 

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo 
všechno přece jen trochu jinak.

22. 12. v 9.45 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
zadáno

27. 12. v 17.00
P. Shaff er: AMADEUS
M /2/

28. 12. v 19.00
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
D /2/

29. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS 
L /2/

MALÁ SCÉNA
2. 12. v 17.00 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA  
Zadáno
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým. 

14. 12. 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?

16. 12. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY 
mimo předpl.
česká premiéra původního thrilleru 
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá potenci-
ální vrah? Věčné téma zločinu, tres-
tu a viny plus napínavé pátrání po 
nebezpečném vrahovi obsahuje pů-
vodní thriller Pavla Palouše Vzdále-
né vraždy.

27. 12. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
9. 12. v 16.30 
Beseda s překladatelem: 
VEČER S MARTINEM 
HILSKÝM NA TÉMA 
SHAKESPEARE
Debatu povede Zdeněk Stejskal.

10. 12. cca v 21.20 
Popremiérové posezení: Peter 

Shaff er: AMADEUS

13. 12. v 19.00
Autorské čtení poezie: 
RA DEK FRIDRICH 
A DAN JEDLIČKA 
Jako host vystoupí se svou poezií 

Aleš Kauer.
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