
Horácké divadlo
Komenského 22 
VELKÁ SCÉNA

4. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
K /4/
5. 4. 19:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál.
Světoznámý americký muzikál, který 

patří k nejslavnějším a mnohokrát oce-
něným muzikálům divadelní historie, 
přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 20. 
století. Svérázným hrdinou je mlékař 
Tovje, obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému hu-
moru přerůstá děj v neokázalou oslavu 
lidské soudržnosti. Je to muzikálový 
příběh o štěstí, lásce, tradicích, schop-
nosti a bolesti spojené s porušením lé-
ta zažitých zvyklostí a také o paralelně 
se odehrávajících tragických událos-
tech předrevolučního období.

mimo předpl.
7. 4. 10:00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a ti-
še s Alenkou prostoupit tím zrca-
dlem… A hned zjistíme, že ten svět 
„tam“ je trochu převrácený vzhůru 
nohama a žijí tam bytosti, které mají 
sice jiná pravidla, ale to pochopí kaž-
dý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
8. 4. 17:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
M /5/
9. 4. 11:00 
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie.
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se nad 
ránem zjevuje princi Hamletovi 
duch jeho zesnulého otce a vyzý-
vá ho k pomstě zákeřné královraž-
dy. Od této chvíle se princ pokouší 
srovnat s novou skutečností, a sice že 
strýc Claudius je ve skutečnosti nej-
spíš vrahem, že ani matka není bez 
viny a všichni okolo jen lhostejně 
přihlížejí…

zájezd
10. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
F /5/
11. 4. 17:00 
Slavnostní setkání s mladými 

sportovci 
zadáno
12. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
E /5/
14. 4. 19:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
mimo předpl.
15. 4. 17:00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
16. 4. 10:00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
17. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
L /5/
22. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
H /5/
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19. 4. 10.00 
Veselé VELIKONOCE   
Písničky a soutěže o Velikonoční 

vajíčka.
26. 4. 10.00 
Nebojte se čarodějnic a pohád-

kový příběh VE STRA ŠIDELNÉM 
LESE

Dramatický kroužek DDM KA Š-
PÁREK.

Dělnický dům 
Žižkova 15 

18. 4. 19.00 
VELIKONOČNÍ DANCE JI-

HLAVA 4
Multižánrová akce, kdy se na dvou 

stage vystřídá 6 Dj‘s

Dům kultury
Tolstého 2

10. 4. 19.00 
František Ringo Čech: DÍVČÍ 

VÁLKA 
Čechovo prozatímně osvobozené 

divadlo. 
13. 4. 19.00 
2. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

FILHARMONIE G. MAHLERA 
Účinkují: 
FILHARMONIE G. MAHLERA  
JIŘÍ JAKEŠ – dirigent 
PETRA  MILAROVÁ (VB) – klavír 
22. 4. 19.30 
JANA LOTA
Temně snová, melancholicky ladě-

ná s osobitým zastřeným hlasem. 
Koncert z projektu Malá scéna žije.
27. 4. 19.00 
Eric Assous: HERCI JSOU UNA-

VENI
Divadelní představení. Hrají Sva-

topluk Skopal, Jan Čenský, Simona 
Postlerová/Vendulka Křížová a řada 
dalších.

29. 4. 19.00 
JAROSLAV HUTKA 
Koncert významného českého pís-

ničkáře.

DDM
Brněnská 29 

11. 4. 14.30 
VESELÉ KORÁLKOVÁNÍ PRO 

DĚTI
Přijďte si v pátek kreativně hrát 

a tvořit z korálků a drátků.
Pro děti od 8 do 13 let na DDM JI, 

Brněnská 29.
Od 14:30 – materiál zajištěn, vstup-

né 60 Kč. Kapacita omezena. Přihláš-
ky na melounova@dmjihlava.cz.

12. 4. 
DĚTSKÝ BAZÁREK 
Bude se prodávat dětské obleče-

ní, hračky, knížky a jiné potřeby pro 
děti, které rodiče již nepotřebují a za 
malý peníz chtějí prodat.

V průběhu konání bazárku bude za-
jištěno pro návštěvníky hlídání dětí.

Kontakt pro rezervaci prodejního 
místa: bazarek@ddmjihlava.cz.

16. 4. 15.00 
VELIKONOCE V DOMEČKU
Od 15:00 do 17:00 tradiční veli-

konoční zvyky – pletení pomlázek, 
velikonoční výzdoba, zdobení vají-
ček.

S sebou vyfouklá vajíčka, přezutí,
40 Kč příspěvek na materiál.

23. 4. 18:00 
Slavnostní koncert ZUŠ 
zadáno
24. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
T /5/
25. 4. 17:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
mimo předpl.
26. 4. 10:00 
B. Němcová – J. Ondra: Bajaja 
Premiéra. Pohádka.
Klasická pohádka v dramatizaci 

režiséra Jiřího Ondry o princi, kte-
rý se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem… Po-
hádka o hrdinství bez velkých gest 
a slov, o tom, že i všemi vysmívaný 
a opovrhovaný outsider může být 
„velký člověk“ – velký duchem a srd-
cem, ne svým postavením a mocí. 
Jen přátelství, láska a pokora mohou 
být klíčem k vítězství a pravý hrdina 
se neohání zbůhdarma mečem, ale 
především musí překonat sám sebe. 
Bajaja v sobě nese poselství, že záleží 
na člověku samém, k jakému cíli ho 
jeho cesta dovede.

mimo předpl.
28. 4. 10:00 
B. Němcová – J. Ondra: Bajaja
mimo předpl.
29. 4. 19:00 
P. A. Caron de Beaumarchais: Fi-

garova svatba
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
X /5/

MALÁ SCÉNA
15. 4. 19:30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim…

29. 4. 17:00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery.
Usměvavý, ale i poučný a také biblic-

ký příběh o třech tučňácích, kteří pře-
žijí potopu světa. Jak to udělají a zda 
jim v tom pomůže Bůh, se dozvíte 
z představení určeného všem věkovým 
kategoriím, zejména pak teenagerům. 

30. 4. 9:00 a 10:30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, 

jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.  

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

1. 4. a 3. 4. 19.00 
ZÁPAD USA – OREGON 
Digitální diashow Martina Loewa.
Jarní cesta od pobřeží Pacifi ku k za-

sněženým vrcholům Kaskádového po-
hoří. Vysoké sopky, malebné vodopá-
dy, hluboké lesy, jezera a dobré pivo.

6. 4. 15.00 
KOUZELNÁ KULIČKA  aneb Jak 

Vojta k šikovnosti přišel
Hraje Kejklířské divadlo z Doudleb
VELIKONOCE NA KOPEČKU 
Pletení pomlázek, malování vají-

ček, prodej výrobků , kraslice... / při-
nes a nazdob si svoje vajíčko.

16. 4. 18.00
Čím jsem chtěl být a CIRKUS
Společné vystoupení pro veřejnost 

DTS Jihlava a DS STUDÁNKA  PN 
Jihlava

25. 4. 17.00 
HOTCH-POTCH 
Taneční vystoupení pořádá taneční 

skupina Hotch-Potch.
28. 4. – 29. 4. 10.00
SRDCE NA DLANI
Vystoupení neziskových organizací. 

DIOD
Tyršova 12, tel. 734 586 402

3. 4. 19.30 
LE POIDS DU VIDE (CH)
FUN FATALE 2014
Leitmotiv? Padesátimetrové lano. 

Postavy? Dvě dívky, zcela protiklad-
né, ale propojené, které se vzájemně 
baví svými odlišnostmi.

4. 4. 19.30 
JANA KORB: ERSTES LEID 

(GER)
FUN FATALE 2014 
První hoře je literární akrobacie na 

hrazdě s příběhem od Franze Kafk y. 
Akrobatka si svůj život zařídila tak, 
že zůstávala na hrazdě dnem i nocí. 

11. 4. 20.00 
KUZMICH ORCHESTRA 
FRUFRU
12. 4. 17.00 a 20.00 
PŘIŠLO JARO DO VSI…
Pramínek
Zveme na jarní vystoupení souborů 

Pramínek, Šípek, Vrabčátka a zpěva-
ček souboru Vysočan. Při odpoled-
ním vystoupení bude ve spolupráci 
s Horáckým folklorním sdružením 
uveden koncert vítězů krajského ko-
la celostátní soutěže dětí ve zpěvu li-
dových písní „Zpěváček 2014“.

13. 4. 16.00 
PÍSKOMIL SE VRA CÍ
Živá kapela pro živé děti a rodiče, hra-

jící živé písně vlastní produkce naživo. 
23. 4. 19.30 
HUKOT 4 (a půl) 
Radioaktivní groteska o jednom 

dějství a předvídatelném konci, kte-
rý přesto uspokojí.

25. 4. 19.00 
ANNA K. POPRVÉ AKUSTIC-

KY 2014
RetroCafe ve spolupráci s DIODem 

uvede Annu K. poprvé akusticky 
a v Jihlavě.

26. 4. 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI
Pravdivá komedie o lásce pro kaž-

dého, kdo se ji nebojí prožít a nemá 
strach, že se na to přijde. 

DkD JEŽEK
Jarní 22 – Horní Kosov

5. 4. 10.00 
Ježkův POHÁDKÁŘ  
Veselé písničky a POHÁDKA .  
12. 4. 10.00 
Jak se dělá písnička
s ÁJOU a FUGÍNEM 


