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VELKÁ SCÉNA
1. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimis-

tické i romantické komedie o počát-
cích zvukového fi lmu, kdy mnohá 
fi lmová studia hledala způsob, jak 
zachránit kariéru svých odporně 
pištících a špatně mluvících hvězd 
němého fi lmu, je Hollywood dru-
hé poloviny dvacátých let. Výteč-
né swingové melodie a brilantní 
stepařská čísla jsou základním sta-
vebním kamenem této hudební 
show. 

U /4/

2. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
C /4/

5. 3. v 19.00 
W. Douglas Home:  LEDŇÁČEK 
X /4/

6. 3. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Muzikál vypráví příběh podnikavé 

dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazní-
ka nechává pro sebe a kouzlem své 
osobnosti dokáže nerudného staré-
ho mládence Horáce Vandergeldera 
nakonec změnit i proti jeho vůli v 
galantního a milujícího muže. 

mimo předpl.

7. 3. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
mimo předpl.

8. 3. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upachtě-
nou uměleckou ctižádostivostí a ka-
riérismem, konfrontaci génia s prů-
měrností.  

T /3/

9. 3. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
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. 

mimo předpl.

12. 3. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Medvědář  Kuba  Kubikula  chodil  

dlouho   po  světě   se  svým   ne-
zbedným a mlsným medvědem Ku-
bulou, a když už si s ním opravdu 
nevěděl rady, vymyslel si dobrácké 
medvědí strašidlo Barbuchu, aby 
mu pomohlo Kubulu zkrotit. Ale 
nakonec bylo všechno přece jen 
trochu jinak.  

zadáno

13. 3. v 17.00 
B. Comden - A. Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
Š /4/

14. 3. v 19.00 
Cena Ď 
-  účinkují N. Urbánková, 
V. Neckář, J. Vágner
Cena Ď neboli Dík je poděková-

ním mecenášům, dobrodincům a 
sponzorům, kteří nezištně pomá-
hají bez nároku na odměnu.  Slav-
nostní večer se odehraje pod pat-
ronací Českého rozhlasu Region a 
zpěvačky Nadi Urbánkové, která si 
jako hosty pozvala zpěváky dvou 
různých generací, V. Neckáře a J. 
Vágnera. Těšit se můžete na krásné 
písničky, poutavé povídání a samo-
zřejmě předání Ceny Ď za rok 2012. 

mimo předpl.

15. 3. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

16. 3. v 19.00 
F. Hervé - H. Meilhac 
- A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
„Tam v divadle pan Floridor, zde v 

ústavu pan Célestin.“ Kdo z přízniv-
ců operety by neznal tyto dva verše 
z kupletu varhaníka Célestina. Tato 
opereta je nesmírně vtipnou, diva-
delně košatou konfrontací tří roz-
dílných světů: kláštera, divadla a ka-
sáren.  

mimo předpl.

17. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
G /4/

21. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
O /4/

22. 3. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
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.

mimo předpl.

23. 3. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

do 19. 3.  
Výstava k regionální postupové 
přehlídce studentského divadla 
JID 20-12

15. 3. v 17.00 
ZBAVME SE STRA CHU 
A DEPRESÍ - chceme žít bez 
nich, v klidu, radosti a lásce.  
Přednáška Ivy Georgievové – 

praktická ayurvéda, vstupné 70 Kč.

22. 3. v 17.00 
HOSPICOVÝ VEČER  
Host večera akademický malíř Jan 

Paul - autorské čtení z knihy Štěstí v 
umírání.

29. 3. v 17.00 
LIDSKÉ TYPY PODLE 
AYURVÉDY, jejich přednosti 
a nedostatky
Přednáška Ivy Georgievové – 

praktická ayurvéda, vstupné 70 Kč.

do 30. 6.  
BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava věnovaná památce jih-

lavských obětí holocaustu. Výsta-
va prezentuje výtvarné práce žáků 
Základní školy v Třešti a studen-
tů Gymnázia v Jihlavě vytvořené v 
rámci projektu Židovské šlépěje v 
dějinách Jihlavska pořádané Muze-
em Vysočiny v Jihlavě.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště.

březen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

březen 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola. Prohlídka pouze po 
telefonické domluvě.

březen 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejno-

hy a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10.

březen 
BARVÍNEK vystavuje 
– výtvarné práce dětí. 
DNK – foyer. Divadlo  Na Kopeč-

ku, Psychiatrická léčebna, Brněn-
ská 54.

1. 3. – 31. 3.  
„NOVÁ MALBA“  
Autoři Jan Svoboda, Jan Tichý, 

Kamila Ženatá a další.
M+K galerie, Čajkovského 33.

1. 3. – 31. 3.  
DILUVIÁLNÍ VĚK
Výstava -náctiletých fotografi í jih-

lavského fotografa Lubomíra Maš-
tery.

Double Decker café – restaurant, 
City Park, Hradební 1. 

1. 3. – 31. 3.  
SVĚT MAKRO
Fotografi e květin a hmyzu jihlav-

ské fotografk y Jaroslavy Melicharo-
vé.

Vinárna a vinotéka Vinové, Bez-
ručova 7.

6. 3. – 22. 4. 
OBRAZY PRO DUŠI
Autorská prodejní výstava origi-

nálních obrazů Jaroslavy Plášilové-
Chlupáčové.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

6. 3. – 25. 3. 
SOCHY PRO JIHLAVU
Statutární město Jihlava se roz-

hodlo oživit střed města a dotvořit 
jeho atmosféru pomocí několika 
uměleckých děl umístěných v pa-
mátkové rezervaci. Osloveno bylo 
osm předních českých sochařů, aby 
navrhli umělecká díla na konkrét-

ní místa v centru města. Navržená 
díla by měla mít vztah k městu, ke 
konkrétnímu místu, k historii. Víta-
ný je vtip, nadsázka a praktické vy-
užití objektů. Navržená díla budou 
vystavena ve vstupní hale jihlavské 
radnice. Ofi ciální zahájení výstavy 
bude 6. 3. 2012 v 15 h. O konkrét-
ní realizaci rozhodne samospráva 
města v prvním pololetí roku 2012.

Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1.

9. 3. – 25. 3.  
HeleArt! TUL Liberec 
/ KDE Helenín  
Výstava prací studentů Textilní 

fakulty Katedry designu se zaměře-
ním na sklo - šperk a textil - oděv v 
Jihlavě Heleníně.

Vernisáž výstavy spojená s módní 
přehlídkou: 8. 3. 2012 v 17.00 hod.

OGV, Masarykovo nám. 24.

14. 3. – 14. 4.  
UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM
Práce studentů Fakulty umění a 

designu (ateliér fotografi e).
Galerie Jána Šmoka, ateliéry 

Střední umělecké školy grafi cké, 
Dvořákova 12.

21. 3. – 3. 6. 
ALFONS MUCHA
Vernisáž 20. 3. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4.

22. 3. – 10. 6.  
ARCHEOLOGIE VYSOČINY 
aneb co se skrývá pod povr-

chem
Výstava představující výsledky ar-

cheologických výzkumů za posled-
ní dva roky, které byly realizovány v 
našem kraji. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

22. 3. – 6. 5. 
MINERÁLNÍ VODY ČESKÉ 
REPUBLIKY
Výstava realizovaná ve spolupráci 

s Martinem Janoškou, autorem kni-
hy „Minerální prameny v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku“.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

24. 3. – 11. 5.  
CO TĚ V HLAVĚ NAPADNE
Obrazy klientů Denního a týden-

ního stacionáře Jihlava.
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22.


