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3. 11. v 10.00
ENTENTÝKY DVA ŠPALÍKY...
Zábavné představení plné soutěží a 

písniček. 

10. 11. v 10.00
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pohádkové písničky a soutěže pro 

malé i velké.

17. 11. v 10.00
POJĎTE S NÁMI... 
Tentokrát za zvířátky. 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

2. 11. v 19.30
ANTONÍN HUVAR
Činohra, dle skutečné události. 
Inscenace je věnována památce An-

tonína Huvara a nespravedlivě stíha-
ných věřících. „Žít, přežít a pomáhat, 
aby i jiní dovedli stejně statečně, ba 
frajersky prožít dobu jim Pánem Bo-
hem danou - třeba i s rozbitými údy.“

BURA NTEATR, Vstup 150/80 Kč.

3. 11. v 15.00
ZPÍVÁME A TANČÍME 
S MÍŠOU
Minidiskotéka Míši Růžičkové. 

Vstup 120 Kč.

3. 11. ve 20.00
BENEFIČNÍ CARIBIC PARTY
Hudba, vášnivý tanec, dobré pití.
Kapela Mariachi Espuelas (Boskovi-

ce) a DJ Ondra, tančit budou skupiny 
College Salseros a TS Bonzana. Vý-
těžek z akce přispěje Oblastní charitě 
Jihlava na pořízení elektrického polo-
hovacího lůžka pro nemocné.

4. 11. v 16.00
MIKULKOVINY - PREMIÉRA 
Pohádka s písničkami z knížek A. 

Mikulky.
Dva pytle plné příběhů a písniček z 

knížek Aloise Mikulky. Sáhněte do-
vnitř a vytáhněte je na světlo. My čte-
me, hrajeme, zpíváme. Vy se díváte a 
můžete nám klidně pomoct. Blázni-
vé představení, ve kterém je pokaždé 
všechno úplně jinak: jiné příběhy, jiné 
písničky, jiní herci. Prostě: četba, hud-
ba, pantomima, improvizace a zpěv! 
De Facto Mimo. Vstup 50 Kč.

5. 11. ve 20.00
OZMA JAZZ BAND
Jazz, album Peacemaker, htt p://oz-

mawebsite.wix.com/accueil
OZMA čistě, bezelstně a přímočaře 

mísí a spojuje nejrůznější vlivy i na-
prosto odlišných stylů, jako je grunge, 
současný agnlosaský pop-rock, seve-
roevropský jazz a svět kinematografi e. 

Koncert je součástí festivalu Fran-
couzských aliancí a v Jihlavě jej zaš-
tiťuje Francouzský klub pod Sdruže-
ním „Slunce“. Vstup 100 Kč.

7. 11. v 19.30
Mario Gelardi: ZLOMATKA 
Činohra, drama, nevhodné pro děti
Hra Zlomatka nás zavádí do součas-

né Itálie. Matka, svázaná konvencemi, 
odmítá přijmout homosexualitu své-
ho syna jako nevyhnutelný fakt. 

Rozhodne se, že jej z této „nemoci“ 
vyléčí stůj co stůj. Divák sleduje boj 
matky se synem, její vnitřní boj, ale 
i marné pokusy učinit ze syna opět 
„hodného a normálního chlapce“. DS 
Zmatkaři, vstup 60 Kč.

9. 11. v 19.30
DIVOKÝ MADAGASKA R 
Cestovatelská live multimedia show. 

Nejnovější fotografi cko-fi lmová dia-
show Kateřiny a Miloše MOTANI o 
velmi náročné terénní cestě plné ne-
sčetných nástrah, jedinečné přírodě, 
roztomilých lemurech a obyčejných 
lidech s úsměvem na tváři. O ostrově, 
který nenechá člověka ani na chvíli 
vydechnout.

Kateřina a Miloš Motani, vstup 100 
Kč.

14. 11. v 17.00
MYSTERIUM SVĚT
One man show o „cirkusu svět“. Pí-

še se rok 1969. 20. července ve 22:15 
centrálního amerického času Neil 
Armstrong spatří z povrchu Měsí-
ce planetu Zemi a z reproduktorů se 
ozve: „Z Měsíce se svět podobá cir-
kusové manéži.“ O úžasném „Cirkusu 
Svět“, kde program právě začíná a jen 
na nás záleží, jaký doopravdy bude, 
vypráví JAKUB ŠKRDLA. T.E.J.P. 

Vstup 80/60 Kč.

14. 11. v 19.30
ZEPPO
Pohyb, akrobacie, stínohra. Diva-

delní fantazie, která vypráví pohy-
bem, tancem, akrobacií a stínohrou 
o cestě jednoho komedianta za svým 
osudem. Zeppo je komediant, který 
chodí po světě s kufrem plným loutek 
a vypravuje příběh „O Elfovi, krásné 
Víle a zlém Čaroději „.

T.E.J.P., vstup 150/80/60 Kč.

16. 11. v 15.00
ON AIR
Komedie, závěsná akrobacie.
Visutá klaunerie s užitím masek, po-

zemní akrobacie a cirkusové hrazdy. 
„Hollywoodská story z Vysočiny“ vy-
práví s humorem a nadsázkou o dneš-
ním mediálním světě, o bulváru, který 
se dotýká celebrit, novinářů i „obyčej-
ných lidí“.  S nadhledem o soukromí 
jako obchodním artiklu.

T.E.J.P. Vstup 150/80/60 Kč.

16. 11. v 17.00
ON AIR

17. 11. v 19.30
BABYLON 
aneb Možná přijde i Japonec
Komedie, historický šerm. Předsta-

vení jihlavské skupiny historického 
šermu VIVAMUS nahlíží s humorem 
a nadsázkou do zákulisí středověkého 
turnaje, který se nakonec možná vů-
bec neuskuteční...

SHŠ VIVAMUS, vstup 80/80/50 
Kč.

18. 11. ve 14.00 - 17.00
VÁNOČNÍ FASHION MARKET
Vánoční rukodělný trh místních 

prodejců. Vyrábíte? Šijete? Plete-
te? Drátkujete? Prodejte to! Fashion 
Market dává možnost prodat vaše vý-
robky. Nabízíme 18 prodejních stolů 
a prostor jako stvořený pro nedělní 
nakupování originálních předmětů. 
Prodejci hlaste se produkci, nakupují-
cí těšte se na svátek originality.

21. 11. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Komedie, činohra. Propletenec pěti 

komedií, který se pohybuje na hrani-
ci chaosu, přičemž ponechává vtip a 
různé končetiny trčet na všechny stra-

ny. Hustá směs humoru černého i rů-
žového, jemného i kruťáckého, potu-
telného i rozmarného, zejména však 
parodického. De Facto Mimo, vstup 
90/70/50 Kč.

23. 11. v 19.30
De Facto Mimochodník 13: 
NEPOTOPITELNÉ 
MANŽELKY
Netradiční, překvapivé, nečekané! 

Hudební a divadelní piškumpré z pře-
bytků a odřezků De Facto Mimo již po 
třinácté! Tentokrát jsou hlavním téma-
tem manželky, tak je přiveďte. Můžete 
jim namluvit, že se tam bude tančit, 
což je koneckonců pravda. Budou tam 
i jiné věci, ale to jim neříkejte.

De Facto Mimo, vstup 90/70/50 Kč.

24. 11. ve 20.00
VLASTA REDL
VLASTA REDL se svou novou ka-

pelou, 
Zpěvák, textař, skladatel a multiin-

strumentalista, který ve své tvorbě 
dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, 
folk a lidovou hudbu. Vstup 250 Kč.

25. 11. v 16.00
V PEŘINÁCH NAD JIHLAVOU
Pohádka o uspávacích skřítcích. 

Hraje: Mikroskop op. 
Magická, lehce akrobatická pohád-

ka pro celou rodinu o uspávacích 
skřítcích, velikém přátelství, třeštění a 
naději odehrávající se na vysněné po-
steli. Příběh, bez kterého už nebudete 
chtít chrrrrrrrrr... Microscop op je re-
žijně dramaturgická iniciativa, kterou 
tvoří umělecká dvojice Michala Ha-
dušovská a Kateřina Molčíková.

Vstup 50 Kč.

28. 11. v 19.30
KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? 
+ ZRNÍ
Tanečně-hudební projekt skupiny 

VerTeDance pro čtyři tanečnice a hu-
dební skupinu Zrní. Fascinace skry-
tou krásou. Fascinace silou přetvářky. 
Snaha dojít naplnění tam, kde chybí 
dno. Odhalit se, obnažit se, svléct se, 
odkrýt svoje city, dotknout se své-
ho těla, přiblížit se nitru. Co z toho 
je skutečně nebezpečné a naplněné 
rizikem? VerTeDance, Zrní, vstup 
150/80 Kč.

30. 11. v 17.00
SETKÁNÍ ČLENŮ 
A PŘÍZNIVCŮ JIHLAVSKÉHO
HAVÍŘSKÉHO PRŮVODU
Promítání fotografi í z činnosti. Širo-

ká veřejnost vítána! Přihlášky na příš-
tí havířský průvod v Jihlavě, htt p://
pruvod.rohozna.net

Tyršova 12

1. 11. v 19.00
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře pořá-

dá Pavel „Sampaj“ Solar Jihlava, www.
sampaj.cz

Vstupné v předprodeji 230 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej: Ráj spán-
ku, Žižkova 10

2. 11. v 19.30
MIKI RYVOLA a Pavel Zajíc 
a Pavel Drengubák

7. 11. v 8.30 a 10.00
O MAŠINKÁCH 
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ hraje 

Divadlo TRA MTARIE Olomouc.

8. 11. v 19.00
KA LIFORNIE - zlatý stát USA
Digitální diashow Martina Loewa.

14. 11. ve 13.30
ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU 2012 
Promítání záznamu z hudební show 

- pořad pro pacienty PL.

18. 11. v 15.00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ - veselé s písničkami.
Nevíte, jak se staví sněhulák? Jak 

se dělá bezinkový likér? A kde vlast-
ně bydlí Pučmeloud? Jak sladké jsou 
spadlé hrušky?

Hraje Divadlo KRA PET Praha.

21. 11. v 19.00
MILENCI Z BEDNY 
Divadelní představení podle L.Aške-

nazyho.

Pořádá a hraje DS INKOGNITO 
při SŠOS v Jihlavě.

24. 11. v 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Pěvecká soutěž. Pořádá DDM Jihla-

va.

27. 11. ve 13.30
ZPÍVÁNKY 
- Posezení s písničkou. Pořad pro 

pacienty. 

Brněnská 54

15. 11. ve 20.00
BĚLORUSKÝ SEN 
- promítání dokumentu
„Nejkrásnějším obdobím v naší ze-

mi v posledních letech byl podzim 
2010,“ říká anonymní průvodce fi l-
mem a jeho slova ilustrují záběry z 
volebních setkání nezávislých prezi-
dentských kandidátů. Vypravěč spo-
lečně s řadou dalších doufá, že první 
svobodné volby po šestnácti letech 
ukončí v Bělorusku autoritativní re-
žim Alexandra Lukašenka. Veškeré 
naděje, posílené předvolebními prů-
zkumy, však ukončí vyhlášení voleb-
ních výsledků... 

(vstup zdarma)

24. 11. ve 20.00
TOMÁŠ KYPTA: KOSTÝM 
& NAHOTA - vernisáž výstavy
Vernisáž za účasti autora uvede Zde-

něk Stejskal, herec Horáckého diva-
dla. 

30. 11. v 18.00
Martin C. Putna: DUCHOVNÍ 
RÁM VYSOČINSKÝCH 
BÁSNÍKŮ
Martin C. Putna bude hovořit o li-

teratuře v regionu, o problémech vy-
sočinské identity, o hledání archetypu 
„vysočinského autora“ - zda a jak tam 
patří i Reynek, Hašek atd. 


