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2. 1 – 4. 1. v 18.30
DO/ZEMĚ
Přijďte si zatančit a uvolnit se v 

rytmu radostné bulería! Naučte se 
hýbat a improvizovat uvnitř fl amen-
cového compásu a užijte si tradiční 
fl amencovou fi estu! Předchozí ta-
neční zkušenosti nejsou potřeba. 

7. 1. v 17.00 
ZEPPO
Příběh pouličního stínoherce hle-

dajícího štěstí ve velkoměstě. Pohy-
bové představení s akrobacií a stíno-
hrou divadelního souboru DIOD. 

13. 1. v 19.30 
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. 

De Facto Mimo. 

21. 1. v 19.30 
ZEPPO

22. 1. v 17.00 
SAVANNAH BAY
Už nevíš, kdo jsi, kdo jsi byla, víš, 

že jsi hrála, už nevíš, co jsi hrála, co 
hraješ, hraješ, víš, že musíš hrát, už 
nevíš co, hraješ. Nevíš, jaké byly tvé 
role, ani jaké jsou tvé děti, živé či 
mrtvé. Ani jaká jsou místa, jeviště, 
metropole, kontinenty, kde jsi křiče-
la vášeň milenců. Jen to, že sál zapla-
til a chce podívanou. Všechno jsi za-
pomněla kromě Savannah, Savannah 
Bay. 

Th eater Brett /CED Brno. 

25. 1. v 19.30 
NEMILOVANÁ
DS Zničehonic. Příběh sedmnác-

tileté dívky Perly Sch. a další vzpo-
mínky na mládež terezínském ghett u 
nejen očima Arnošta Lustiga. Připra-
vil divadelní soubor při Trivis SŠV 
Jihlava, s. r. o. 

27. 1. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA

28. 1. v 19.30 
PŘÍPADY DR. TOURETA
DS VerTeDance. Dokážete před-

vést, co ve vás je? Co ve vás je? Uměli 
jste létat, ale zapomněli jste to? Chce 
se vám tančit, ale stydíte se? Chcete 
být svobodní, ale nevíte jak? Případy 
doktora Toureta – Pan Padlý, Paní 
Vltavská a další vám pomohou vyře-
šit tyto otázky. Překvapte sami sebe! 
Nechte se překvapit… Režie: Anna 
Polívková. 

29. 1. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE
Kdo má angínu, nemůže do cirku-

su! Což samozřejmě neznamená, že 
neuvidí mnohem podivuhodnější 
věci. Léčivá pohádka plná atrakcí a 
písniček. Možná přijede i sanitka! 
De Facto Mimo.

Tyršova 12

3. 1. v 17.00 
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. Nestro-
ye „A jde se řádit“. Muzikál vyprá-
ví příběh podnikavé dohazovačky 
Dolly Leviové, která si ovšem toho 
nejlepšího zákazníka nechává pro 
sebe a kouzlem své osobnosti do-
káže nerudného starého mláden-
ce Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního 
a milujícího muže.

5. 1. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
T /2/
V této báchorce, jedné z nejoblí-

benějších prací A. Jiráska, se prolí-
nají realistické postavy a realistický 
děj s pohádkovým, v němž se samo-
zřejmě pohybují bytosti pohádkové. 
Navzdory tomu nebyl a není tento 
známý titul určen jen pro dětské di-
váky, ale je oblíben i u dospělých.

6. 1. v 17.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Mil-

laud: 
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 mla-
dý a fešný poručík Champlatreux… 

7. 1. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
B /2/

9. 1. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   
nezbedným a mlsným medvědem 
Kubulou, a když už si s ním oprav-
du nevěděl rady, vymyslel si dob-
rácké medvědí strašidlo Barbuchu, 
aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. 
Ale nakonec bylo všechno přece jen 
trochu jinak.

10. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
J /3/

11. 1. v 17.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

12. 1. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

Když už lhát, tak nehorázně a 
hlavně všem! To je zásada MUDr. 
Mortimera, kterou dodržuje, když 
se mu události vymknou z rukou. 
A důvod má opravdu zásadní. Do-
zvědět se před důležitou vědeckou 
přednáškou, že má osmnáctiletého 
syna, to by vyvedlo z míry každého 
trochu zodpovědného muže, ob-
zvlášť když hrozí, že se jeho záko-
nitá manželka může každou vteřinu 
setkat s bývalou milenkou a matkou 
oné nečekané vánoční nadílky. Je to 
opravdu legrace „na druhou“! 

13. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
R /3/

14. 1. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
mimo předpl.

17. 1. v 17.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
Š /3/

19. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
F /3/

20. 1. v 19.00 
J. Tätt e: TAJEMNÉ ROZCESTÍ 
NEBOLI ZLATÁ RYBKA  
PO ESTONSKU
X /3/Divadlo ABC
Hra o zázracích  a penězích a také 

o děravé naději, že by láska a peníze 
mohly být slučitelné. 

21. 1. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

22. 1. v 19.00 
BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Zadáno – Kraj Vysočina

23. 1. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
mimo předpl.

24. 1. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
M /3/

25. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
O /3/

27. 1. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
C /3/

28. 1. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
mimo předpl.

31. 1. v 19.00 
Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

4. 1. v 19.30 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
mimo předpl.
V této hře jde o setkání dvou 

manželských párů řešících konfl ikt 
svých jedenáctiletých synů. Setká-
ní začíná vstřícně, přátelsky, jako 
vlastně příjemné posezení dvou ro-
dičovských párů, které řeší konfl ikt 

15. 1. v 15.00 
BYL JEDNOU JEDEN 
DOMEČEK ANEB 
SOUSEDSKÁ POHÁDKA 
MIM o.s. Praha.

18. 1. v 8.30 a 10.00 
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
DAP Praha, pro děti MŠ, ZŠ.

24. 1. v 19.00 
NA STOJÁKA  
S Ester Kočičkovou, Lumírem Tuč-

kem a Karlem Hynkem

26. 1. v 19.00 
SIBIŘ 
Digitální diashow Martina Loewa.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

a rádi se poznávají. Jenže  to  je  ve-
lice  ošidné,  jak se  záhy  zjistí.  Pod 
kultivovaností, tolerancí a vstříc-
ností těchto lidí dřímají „bohové 
masakru“. Přátelská schůzka se mě-
ní v konfl iktní střetnutí, komické i 
smutné zároveň. 

16. 1. v 9.00 a 10.30 
M. Junášek:
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické po-

hádky okořeněná půvabnými pís-
ničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabí-
zejícím dostatek radosti a potěšení 
dětem i dospělým.         

18. 1. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
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 re-
konstrukci jeho pečlivé a důkladné 
přípravy této vraždy.  Představení 
Hamleta se odehrává před očima 
diváků a neúprosně směřuje k mo-
mentu, kdy má Hamlet zabít Po-
lonia. Opravdu ho zabije? Dojde k 
nečekané a zákeřné vraždě?  

25. 1. v 19.30 
P. Palouš: 
VZDÁLENÉ VRA ŽDY
mimo předpl.
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá poten-
ciální vrah? Věčné téma zločinu, 
trestu a viny plus napínavé pátrání 
po nebezpečném vrahovi obsahuje 
původní thriller, který se odehrává 
koncem 30. let v Čechách. 

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22

20. 1. v 19.00 
VÁCLAV HAVEL BÁSNÍK!
Vystoupí Zdeněk Stejskal, Kryštof 

Čeřovský, Stanislav Gerstner, Aleš 
Kauer, Marek M. Hnatiak, Tom 
Hron, Lumíra, Jarda Plvan a Jiří Ša-
lomoun.

26. 1. v 19.00 
Lenka Lagronová: ANTILOPA
Hraje divadelní skupina SÍTO 

v režii herce HDJ Petra Soumara. 
Hrají Klára Bulantová jako Cíla, 
Markéta Sokolová jako Matka a Lu-
káš Kundera jako Sebastian. 


