
18. března v 17.00
Autorské čtení Markéty Harasimo-

vé z románu Sametová Kůže 
Celostátní soutěž Čtenář roku 2015 - 

Táta čtenář a 
19. března 
vyhlášení krajského kola v přednáško-

vém sále knihovny

25. března od 15.00
DESKNI-TO – rozjíždíme klub des-

kových her pro mladé (13+) 

27. března
Noc s Andersenem

POBOČKA  HORNÍ KOSOV

14. března
Den otevřených dveří – návštěva 

knihovny v neobvyklý den a výroba 
vlastní knihy

17. března
S dobrým posláním za klienty Geriat-

rického oddělení a následnépéče

POBOČKA  BŘEZINOVA

10. března
Autorské čtení Blanky Valenové – 

zadáno pro ZŠ

POBOČKA  BEDŘICHOV

Hraje celá rodina - soutěž pro rodiče 
a jejich děti ke 100. výročí narození Jana 
Drdy

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

3. 3. 17.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krále Artu-

še a hledání Grálu…
Dorst v této hře hledá odpověď na ak-

tuální otázky svých současníků. I jeho 
hrdinové ze světa bájí mají jazyk, rysy a 
vlastnosti současného člověka.  „Merli-
nem jsem chtěl ukázat, že koberec na-
šich konvencí, morálky, našich úmluv 
a všeho, co jsme si tak hezky vymysleli, 
je tenounký, pod ním je kamení, pustá 
zem.“ 

Š /4/

4. 3. 09.30 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
zadáno

5. 3. 10.00 
Moliere: Lakomec
Komedie. Molierova komedie z roku 

1668, kde hlavní roli hraje člověk, z 
něhož mamon a hon za penězi učinil 
otroka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, že 
ztrácí svou lidskost, radost i lidskou po-
spolitost, je bezesporu i v dnešní době 
velmi živá…  

mimo předpl.

6. 3. 19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 

komických situací a vtipných dialogů 
začíná ve chvíli, kdy se dva nezaměst-
naní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi án-
ských gangů. Aby unikli pronásledová-
ní, odjedou s dívčí kapelou na Floridu 

- jak jinak než převlečeni za dívky. Roz-
jíždí se kolotoč plný bláznivých situa-
cí… 

mimo předpl.

7. 3. 19.00 
U. Eco - C.J. Frankl: Jméno růže 

    X /4/

9. 3. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v dramati-

zaci režiséra Jiřího Ondry o princi, který 
se vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princezny i 
utkat se s drakem…  

mimo předpl.

10. 3. 09.30 
Moliere: Lakomec 
zadáno

11. 3. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Strhující drama Maryši, které 

její vlastní rodina a společenské kon-
vence zničily život. Tato dnes již národ-
ní klasika oslovuje i dnešního člověka 
svým příběhem vztahu rodičů a dětí, 
poslušnosti a práva na vlastní život, pro-
sazení své vlastní individuality - v kon-
frontaci „obecně přijímaných“ pravidel 
a norem.

O /3/

12. 3. 19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

13. 3. 19.00 
Moliere: Lakomec 
R /4/

14. 3. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

    E /4/

17. 3. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

    J /3/

18. 3. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša 

    mimo předpl.

19. 3. 17.00 
Moliere: Lakomec 
mimo předpl.

21. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Premiéra. Romantická „pohádka“ pro 

dospělé o síle lásky a obětavosti. Ondi-
na je rusalka. Je jí šestnáct let, narodila 
se před mnoha sty lety a nikdy neumře. 
Nikdy také nepotkala žádného muže. 
Jednoho dne ale spatří Hanse - rytíře, 
který v temném lese náhodou zablou-
dil, zamiluje se do něj a prožije neuvěři-
telnou vášeň a nekonečnou bezpodmí-
nečnou lásku… 

P /5/

23. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
A /5/

24. 3. 17.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

25. 3. 19.00 
J. Stein - J. Bock - S. Harnick:  

Šumař na střeše
Muzikál. Světoznámý americký muzi-

kál 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.

26. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina 
T /4/

30. 3. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.

31. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
H /4/

MALÁ SCÉNA

2. 3. 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 m i m o 
předpl.

2. 3. 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměva-

vý, ale i poučný a také biblický příběh 
o třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají a zda jim v tom po-
může Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím, ze-
jména pak teenagerům.  

mimo předpl.

5. 3. 19.30 
J. Cartwright: Dva
Hostuje DS Zmatkaři Dobronín. 

mimo předpl.

18. 3. 19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novi-

nář je přinucen udělat rozhovor se slav-
nou hvězdičkou televizních seriálů, ale 
raději by sledoval odstupování vlády, 
než být s herečkou („silikonovým moz-
kem“) v jedné místnosti. Herečka také 
není rozhovorem nijak nadšená a mezi 
dvojicí se rozpoutá konverzační bitva s 
překvapivým fi nále.  

mimo předpl.

28. 3. 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 na 
lavičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemeslo 
se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

JAZZ CLUB
30. 3. 19.30 
Mike DiRubbo Trio 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY

14. 3. 16.00 
Pohádky na schodech: RUSALKY, 

VÍLY, DUŠE A PŘÍRODA
Herci Horáckého divadla, Marta Dří-

mal Ondráčková a Martin Dobíšek, 
čtou pohádky dětem a jejich rodičům. 
Vstupné 10 Kč. 

mimo předpl.

12. 3. 8.00 
Okresní přehlídka tanečních oborů

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

22. 3. 19.00 
DRUHÁ TRÁVA – koncert
Vstupné 250 Kč. Předprodej knihku-

pectví Jitka. 

26. 3. 10.00 a 17.00
OBRÁZKY Z DĚJIN TANCE – ta-

neční vystoupení
Pořádá ZUŠ Jihlava.

29. 3. 16.00 
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohád-

ky pro mlsné jazýčky
Veselá pohádka s písničkami v režii 

Michaela Junáška.
Hhraje DS NaKop Tyjátr Jihlava

31. 3. a 1. 4.  19.00 
MADEIRA  - ráj v Atlantiku Cestova-

telská diashow Martina Loewa. Ostrov 
květin, dobrého vína a fantastických 
vyhlídek. Strmé horské srázy porostlé 
bujnou džunglí jsou protkány úzkými 
stezkami vodních stružek. 

DIOD
Tyršova 12

4. 3. 19.30 
CHLAST
Divadlo FESTE, Émile Zola a Katarí-

na Kašpárková Koišová
Činohra „Vy pijete také, že?“ 

6. 3. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (B)
De Facto Mimo
Činohra
Psychologická komedie s vedlejšími 

účinky. Objevte psychoevokaci a od-
blokujte se! 

7. 3. 17.00 a 20.00 
SOUL OF DANCERSSOUL OF 

DANCERS je jedinečné UV taneč-
ně-divadelní představení svého druhu, 
založené na silném příběhu a spojení 
klasického a moderního tance s tanci 
hiphopové kultury. 

8. 3. 16.00 
KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo, 
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! 

Což samozřejmě neznamená, že neuvi-
dí mnohem podivuhodnější věci. Kdo 
má pořádnou horečku, může najít cir-
kus třeba pod postelí. 

10. 3. 17.00 
ZŠ Havlíčkova pořádá představení pro 

rodiče.

11. 3. 16.00 
DOCELA MALÝ FESTIVAL
20. ročník festivalu s postupem do 

krajského kola. Pořádá ZŠ Havlíčkova. 
Přehlídka divadelních souborů ze ZŠ, 
ZUŠ, DD, gymnázií, MŠ… 

12. 3. 19.00 
BURA NTEATR – DOMEČEK
Zahájení JID 20-15.
Hra pro dva herce, zpěváky i hudební-

ky zároveň. 

12. 3. – 14. 3.   
JID 20-15
Pojďme (si) hrát! Regionální postu-

pová přehlídka studentského divadla. 
Soutěžní představení souborů nejen z 
Kraje Vysočina. 
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