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27. 4.  17.00  
„STŘEDOVĚKÉ KLÁŠTERY 

NA VYSOČINĚ“
Přednáška Mgr. Lenky Šimo
Základní pojmy z oblasti monaste-

riologie, krátké pojednání o běžném 
životě řeholníků a řeholnic v klášte-
rech, nejvýznamnější kláštery na 
Vysočině v období středověku.

Každé pondělí 16.00 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO  
Každé pondělí od 16 hodin ve 

Studovně pro mládež společné čte-
ní z vybraných knih.

Každou poslední středu 15.00
DESKNI-TO! 
Každou poslední středu v měsíci 

se schází Klub deskových her pro 
mladé (věková hranice 13+) ve Stu-
dovně pro mládež.

Divadla, záb.pořady

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Romantická „pohádka“ pro dospě-

lé o síle lásky a obětavosti. Ondina 
je rusalka. Je jí šestnáct let, narodila 
se před mnoha sty lety a nikdy neu-
mře. Nikdy také nepotkala žádného 
muže. Jednoho dne ale spatří Hanse 
- rytíře, který v temném lese náho-
dou zabloudil, zamiluje se do něj a 
prožije neuvěřitelnou vášeň a neko-
nečnou bezpodmínečnou lásku…

KV/5/

2. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem
Historická freska o rytířích krále 

Artuše a hledání Grálu…Dorst v 
této hře hledá odpověď na aktuální 
otázky svých současníků. I jeho hr-
dinové ze světa bájí mají jazyk, rysy 
a vlastnosti současného člověka.  
„Merlinem jsem chtěl ukázat, že 
koberec našich konvencí, morálky, 
našich úmluv a všeho, co jsme si tak 
hezky vymysleli, je tenounký, pod 
ním je kamení, pustá zem.“ 

U /4/

7. 4.  17.00 
Moliere: Lakomec
Komedie
Molierova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinil otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbliž-
ší, že ztrácí svou lidskost, radost i 
lidskou pospolitost, je bezesporu i 
v dnešní době velmi živá…  

M /4/

8. 4.  19.00 
J. Stein - J. Bock - S. Harnick:  

Šumař na střeše
Muzikál
Světoznámý americký muzikál 

přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 
20. století. Svérázným hrdinou je 
mlékař Tovje, obdařený pěti dcera-
mi a ráznou manželkou, díky jehož 

osobitému humoru přerůstá děj v 
neokázalou oslavu lidské soudrž-
nosti. 

mimo předpl.

9. 4.  18.00 
Sportovec Kraje Vysočina 

zadáno

10. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem C /4/

11. 4.  19.00 
Moliere: Lakomec 
B /4/

13. 4.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
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…  
   mimo předpl.

14. 4.  17.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Adaptace novely plné poezie, lás-

ky a kouzel
V liduprázdných říčních lázních 

na břehu řeky Orše se denně bě-
hem jednoho léta setkávají tři přá-
telé: majitel lázní Antonín Důra, 
major ve výslužbě Hugo a sečtělý 
abbé Roch. Počasí je nestálé, často 
poprchává, a tak má pan Důra nou-
zi o zákazníky.  Většinu času tudíž 
tráví se svými přáteli v rozmluvách 
a rozjímání nad smyslem existence. 

mimo předpl.

15. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem O /4/

16. 4.  19.00 
Moliere: Lakomec L /4/

17. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina K /4/

18. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina G /5/

20. 4.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Mary-

ša
Drama
Strhující drama Maryši, které její 

vlastní rodina a  společenské  kon-
vence  zničily  život. Tato dnes již 
národní klasika oslovuje i dnešního 
člověka svým příběhem vztahu ro-
dičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní 
individuality - v konfrontaci „obec-
ně přijímaných“ pravidel a norem. 
mimo předpl.

21. 4.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Mary-

ša J /4/

22. 4.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá 

zem D /4/

23. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina          F /5/

24. 4.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina         R /5/

25. 4.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka
Příběh plný komických situací a 

vtipných dialogů začíná ve chví-
li, kdy se dva nezaměstnaní muzi-
kanti nedopatřením stanou svědky 
vyřizování účtů dvou mafi ánských 
gangů. Aby unikli pronásledování, 
odjedou s dívčí kapelou na Floridu 
- jak jinak než převlečeni za dívky. 
Rozjíždí se kolotoč plný bláznivých 
situací… mimo předpl.

27. 4.  10.00 
Moliere: Lakomec 
mimo předpl.

28. 4.  17.00 
J. Giraudoux: Ondina 
Š /5/

29. 4.  19.00 
J. Nvota: Jako Th elma & Louise
Divadelní spolek Frída. 
X /5/

30. 4.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

9. 4.  17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím, zejména pak 
teenagerům. 

mimo předpl.

20. 4.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné!
Politický novinář je přinucen udě-

lat rozhovor se slavnou hvězdičkou 
televizních seriálů, ale raději by sle-
doval odstupování vlády, než být s 
herečkou („silikonovým mozkem“) 
v jedné místnosti. Herečka také 
není rozhovorem nijak nadšená a 
mezi dvojicí se rozpoutá konverzač-
ní bitva s překvapivým fi nále.  
   mimo předpl.

29. 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 na la-
vičkách v parku. Stařenky probíra-
jí témata, přiměřená jejich věku a 
duševnímu rozpoložení, ale zvolna 
v nás začíná sílit podezření, že titul 
Nejstarší řemeslo se vztahuje právě 
k nim…  

mimo předpl.

JAZZ CLUB

27. 4.  19.30 
Limbo 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY

11. 4.  16.00 
Pohádky na schodech: Rusalky, 

víly, duše a příroda

Herci Horáckého divadla, Lucie 
Ingrová a Lukáš Matěj, čtou pohád-
ky dětem a jejich rodičům. Vstupné 
10 Kč. 

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

31. 3. a 1. 4.  19.00 
MADEIRA  - ráj v Atlantiku 
Cestovatelská diashow Martina 

Loewa.
Ostrov květin, dobrého vína a fan-

tastických vyhlídek. Strmé horské 
srázy porostlé bujnou džunglí jsou 
protkány úzkými stezkami vodních 
stružek. 

DIOD
Tyršova 12

30. 3. – 5. 4.   
Rezidence ALT@RT
Neveřejná rezidence nově vznika-

jícího projektu pod taktovkou 
ALT@RT o. s. Těšte se na diskuzi a 
workshop s autory.

8. 4.  20.00 
BIZZARE MUSIC NIGHT
PzH & I love 69 Popgejů
Duo Jakub Adamec a Pavel Per-

nický na nahrávkách a koncertech 
překračuje hranice mezi hudbou a 
výtvarným uměním. 

10. 4.  20.00 
HYPER HEART CLUB + JOYN-

ERS
Dva přístupy, dvě kapely, jeden 

koncert. Dvojkoncert kapel jihlav-
ské studentské scény.

16. 4.  16.00 
SETKÁNÍ SPOLKŮ A NEZIS-

KOVEK - krok k občanské společ-
nosti

Statutární město Jihlava ve spolu-
práci s KOUS Vysočina, zve všech-
ny zástupce spolků a neziskových 
organizací na příjemné setkání, od 
kterého očekává krom seznámení 
především zlepšení vzájemné ko-
munikace.

17. 4.  20.00 
OKA ZA GIG UVÁDÍ:Last Har-

bour/us/, Ormonde/uk/, Smu-
teční Slavnost

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

4. 4.  10.00 
VELIKONOČNÍ HOD VEJ-

CEM… aneb jaro je tady.                        

11. 4.  10.00 
APRÍLOVÉ POHÁDKY 
Pohádkově písničkové představe-

ní.

18. 4.  10.00 
HALABALAJEŽEKSHOW
Zábavná show nejen pro děti.

25. 4.  10.00 
Ples ČARODĚJNIC
Písničky, tanec a soutěže.


