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5. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
L /3/

6. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec
Komedie
Molierova komedie z roku 1668, kde 

hlavní roli hraje člověk, z něhož mamon 
a hon za penězi učinil otroka zlata a bo-
hatství, který pro samé peníze nevidí, 
že ztrácí své nejbližší, že ztrácí svou 
lidskost, radost i lidskou pospolitost, je 
bezesporu i v dnešní době velmi živá… 

K /3/

7. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
G /4/

9. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
A /4/

11. 2.  19.00 
P. Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt.
X /3/

12. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec 
U /3/

13. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
R /3/

14. 2.  19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

16. 2.  10.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama
Vrcholná hra českého realismu, strhu-

jící drama Maryši, které její vlastní rodi-
na a společenské konvence zničily život. 
Tato dnes již národní klasika oslovuje i 
dnešního člověka svým příběhem vzta-
hu rodičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní indi-
viduality – v konfrontaci „obecně přijí-
maných“ pravidel a norem. 

mimo předpl.

17. 2.  17.00 
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.  

mimo předpl.

19. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
F /4/

23. 2.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka
Klasická pohádka v dramatizaci reži-

séra Jiřího Ondry o princi, který se vy-
praví do světa a jako němý sluha Bajaja 
si dokáže získat srdce princezny i utkat 
se s drakem… Pohádka o hrdinství bez 
velkých gest a slov o tom, že i všemi vy-
smívaný a opovrhovaný outsider  může  
být  „velký člověk“  -  velký duchem a 
srdcem, ne svým postavením a mocí. 
mimo předpl.

24. 2.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
H /3/

25. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
KV/4/

27. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec 
C /3/

28. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
B /3/

MALÁ SCÉNA

2. 2. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, jejímž 

principem je hraní si na pohádku. Vše 
se děje „jenom jako“, tedy i děje stra-
šidelné a kruté, které se díky tomuto 
principu stávají legrační a hravé.  Tako-
vé jsou i pohádkové postavy, které neje-
nom pobaví a potěší malého diváka, ale 
i samotné herce.                

mimo předpl.

2. 2.  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 starých žen kdesi v New Yorku, 
kde se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemes-
lo se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

11. 2.  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.  
mimo předpl.

16. 2.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novinář 

je přinucen udělat rozhovor se slavnou 
hvězdičkou televizních seriálů, ale raději 
by sledoval odstupování vlády, než být 
s herečkou („silikonovým mozkem“) v 
jedné místnosti. Herečka také není roz-
hovorem nijak nadšená a mezi dvojicí se 
rozpoutá konverzační bitva s překvapi-
vým fi nále. Brzy se z rozpačitého  inter-
view  stává  nebezpečný  psychologický  
duel,  ve kterém  chvíli  vítězí jeden a 
chvíli druhý... 

mimo předpl.

24. 2.  19.30 
T. Holman: Interview 
mimo předpl.

8. 2.  16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo
Pohádka o tom, že nemusí hořet, co 

je potřeba uhasit, a není lehké znovu 
zapálit, co bylo jednou uhašeno. Hlav-
ně bude potřeba probudit oba hasiče a 
nikdy se neví, jestli jim zrovna dneska 
pojede auto. Jo, a taky jsou tam písnič-
ky. V případě skutečného požáru vo-
lejte 150! Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Káca Kacafírek, Michal Šmidla 
Pokorný a Martin Skřítek Kolář

11. 2.  20.00 
MICHAL PROKOP A FRA MUS 

FIVE
Koncert. Michal Prokop je muž 

mnoha zájmů a profesí, v hudební ob-
lasti znám především jako zpěvák, po-
hybující se přibližně v trojúhelníku 
žánrů rock – soul – blues. Framus Five 
se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších 
skupin české rockové historie. Prapo-
čátky skupiny lze najít už v roce 1963, 
ale skutečná historie pod stávajícím 
názvem se datuje od roku 1967, kdy se 
dosavadní kytarista Michal Prokop po-
prvé postavil k mikrofonu jako zpěvák.

13. 2.  19.30 
VALENTÝNSKÁ IMPROVIZAČ-

NÍ SHOW DŽEM THEATRE
Jedinečné předem nepřipravené 

představení, při němž budete svědky 
monologů, dramat, příběhů z červené 
knihovny, vědeckých objevů či muziká-
lů. Herci improvizují na témata diváků 
z publika a vzniká takto jedinečný a ne-
opakovatelný zážitek..

14. 2.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI (sk. A)
De Facto Mimo
Činohra. Nevyspíme se spolu? Pravdi-

vá komedie o lásce pro každého, kdo se 
ji nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná se 
budete smát, možná vám nebude úplně 
dobře. Přátelství, láska a scénáristika v 
praxi. A ve dvojím obsazení! Hrají: Mi-
chal Kouba, Kamila Koubová, Martin 
Kacafírek, Anna Gümplová, Jakub Vy-
vážil, Jana Holubová, Dana Holíková a 
Martin Kolář. 

20. 2.  19.30 
FLAQUEDEFRA CTO
Nový cirkus. Flaque je žonglérské 

představení, každé je unikátní. Vedle 
precizně nazkoušených sekvencí je vždy 
prostor pro improvizaci a vytváření ne-
čekaných situací, které drží performery 
i diváku v pozoru. Je možné žonglovat s 
nataženýma rukama, je možné žonglo-
vat i bez objektů, je možné mít čtyřicet 
míčků na scéně ale nikdy nežonglovat 
s více než třemi a vytvořit jedinečnou 
podívanou. Erik a Guillaume jsou fas-
cinující žongléři, vedle brilantní tech-
niky spojené s tancem rozehrávají své 
charaktery s něžným humorem. Tvůr-
ci a účinkující: Eric Longequel, David 
Maillard, Guillaume Martinet.

7. 2.  10.00 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Zábavné písničkové představení o 

zvířátkách.

JAZZ CLUB
16. 2.  19.30 
Lena Yellow 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY
28. 2.  16.00 
Pohádky na schodech: Legendy o 

rytířích Kulatého stolu
Herci Horáckého divadla čtou pohád-

ky dětem a jejich rodičům.  Tereza Ota-
vová a Ondřej Šípek. Vstupné 10 Kč. 
mimo předpl.

Tyršova 12

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

Dům kultury
Tolstého 2

3. 2.  19.30 
ZUBY NEHTY
Dámská skupiny ZUBY NEHTY vy-

dává po 15 letech odmlky nové album 
Kusy a hlásí tak comeback. 

Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na 
místě 170 Kč.

Koncert v rámci projektu Malá scéna 
žije. 

Malá scéna DKO

17. 2.  19.00 
Michele Riml: SEX PRO POKRO-

ČILÉ
Studio DVA, divadlo Praha. Hrají: 

Jana Krausová a Karel Roden. Vstupné 
360 Kč.

20. 2.  19.30 
VOSTO5: Teatromat
Divadelní automat, ve kterém diváci 

rozhodují o osudu mladé dívky. Diva-
delní představení z projektu Malá scéna 
žije. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 170 Kč.

Malá scéna DKO.

26. 2.  19.00 
Bedřich Smetana: PRODANÁ NE-

VĚSTA
Divadelní sál DKO Jihlava.  Vstupné 

260 Kč.

14. 2.  10.00  
PÍSNIČKY PRO ŽABÁKA  
Hastrmansko-vodnická show, kostý-

my hastrmánků vítány.  

21. 2.  10.00 
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁD-

KU…
Písničky z pohádek, soutěže a po-

hádka.

28. 2.  10.00 
HRÁTKY S JEŽKEM
Veselé představení DĚTI a RODIČE.

do 20. 2.  
SPORTOVEC ROKU a KOLEK-

TIV DO 15 LET 2014
Do 20. února 2015 mohou všechny 

sportovní kluby Jihlavska zasílat nomi-
nace na Sportovce roku do 15 let. Jedná 
se o sportovce, kteří v roce 2014 do-
sáhli výrazných úspěchů v ČR. Nesmí 
v daném roce přesáhnout věk 15 let. 
Sportovní kolektiv se počítá 3 a více 
členů. 

Propozice a přihlášky na 
www.ddmjihlava.cz,
informace: napravnik@ddmjihlava.cz. 

Přihlášky po uzávěrce se již nepřijí-
mají.

2. – 6. 2.  
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

2015
Pro děti školního věku. Táborová hra 

– „Let do vesmíru“. Každý den speciál-
ní program + doplňková činnost (mí-
čové hry, pobyt venku, stolní hry). 

Provoz tábora: každý den 8.00 – 
16.00 hodin. Cena na celý týden: 
1.300,-, na vybraný den 270,-. Zajištěna 
2x svačina, oběd, pitný režim, program, 
provoz. Kapacita tábora je již obsazena.

Brněnská 29


