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12. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
A/1

13. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
H/1

14. 9. v 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy 

komedie. V kadeřnickém salónu 
Splašené nůžky pracuje svérázný a 
zábavný personál. Když se najed-
nou v poschodí nad kadeřnictvím 
stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha.

 mimo předplatné 

15. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
F/1

16. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
K/1

17. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
E/1

20. 9. v 19.00
Ján Ďurovčík CARMEN   
 Slovenské divadlo tanca
Baletní představení zařazujeme v 

rámci žánrového rozšíření nabíd-
ky divadla. Projekty mezinárodně 
úspěšného Jána Ďurovčíka pre-
zentují formu „totálního divadla“, 
jehož síla tkví v jednotě hudební-
ho, tanečního a činoherního pro-
jevu. Silné představení Carmen 
má skvělé reference a slibuje kon-
centrované a vysoce technicky i 
umělecky vyrovnané představení.

mimo předplatné 

22. 9. v 19.00
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní v 

jihofrancouzském městečku Zvo-
nokosy, kde stereotypní život 
místních obyvatel jen občas zpes-
tří nějaký drb nebo milostná afér-
ka, najednou naruší rozhodnutí 
starosty Pěšinky postavit u koste-
la veřejný záchodek… Rázem se z 
poklidného maloměsta stává poli-
tické kolbiště.

mimo předplatné 

23. 9. v 19.00
E. Schmitt: Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšněj-

ších a nejhranějších současných 
francouzských dramatiků se ocit-
neme v tajemném hotelu - mezi 
světem živých a mrtvých. Vtipná 
a brilantně napsaná hra, která nás 
nutí k zamyšlení, jaké životy vlast-
ně prožíváme, jaké máme vztahy 
ke svým blízkým i sami k sobě.

mimo předplatné 

24. 9. v 19.00
Slavnostní předávání ocenění 

HORÁC a MALÁ THÁLIE
 mimo předplatné 

27. 9. v 17.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
M/1

29. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
T/1

30. 9. v 19.00
M.O.Štědroň: Krásné psací 

stroje!
Autorské hudebně-divadel-

ní představení na téma slavných 
osobností české literatury. Tři lite-
rární velikáni ( Jan Zábrana, Josef 
Škvorecký a Bohumil Hrabal) 
bojují o existenci ve víru redak-
torských nástrah a normalizace. 
Své souboje svádí prostřednictvím 
rychlých psacích strojů, v případě 
čtvrtého ( Jiří Kolář) i za pomoci 
lepidla.

Režijní počin jihlavského rodáka 
Jiřího Havelky.

Divadlo Na zábradlí                
X/1

MALÁ SCÉNA

26. 9. v 17.00
J.Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek 

pro předškoláky i školáky hra-
je „naživo“ písničky od Chinaski 
a vypráví  příběhy   o  tom,   Jak  
si  pan  Chrysler  koupil  šoféra, O 
Plivníkovi, O princezně, která se 
nesmála nebo pohádku Účetní a 
víla.

mimo předplatné

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

12. 9. v 19.30
Jazz Quintet Třešť
Jazzový soubor z Třeště hraje 

klasický jazz, swing, blues, latinu, 
pop jazz, ale i vlastní tvorbu.

Divadlo  Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54

17. 9. – 22. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU v 

rámci Týdnů duševního zdraví 
 

22. 9.  v 9.00 a 11.00
MARIHUANA – preventivní 

pořad pro pacienty, ZŠ a SŠ 

22. 9. v 19.30
BUTCH CASSIDY a SUNDAN-

CE KID  
Pyžamový western pro ženy s 

dvěma legendárními urostlými 
pistolníky hraje De Facto Mimo 
Jihlava.

Dětské karnevalové

 divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava

 – Horní Kosov

17. 9. v 10.00
HURÁ JEŽEK SHOW
zábavné soutěžní a písničkové 

představení.             

24. 9. v 10.00
VODNÍCI A HASTRMANI
Mokro-veselé představení pro 

děti a rodiče.

Dům kultury
Tolstého 2

17. 9. v 19.30
ROMAN HORKÝ A KAME-

LOT
Koncert legendární brněnské 

kapely v čele s Romanem Horkým. 
Pořadatel Antonín Joch. Předka-
pela: svitavská kapela Tony Joch a 
spol. Vstupné 200 Kč.

20. 9. v 18.00
VESELÁ TROJKA
Pro všechny, kteří mají rádi lido-

vou písničku. 
Vstupné 220 Kč. 

21. 9. v 18.00
Zahajovací koncert ZUŠ v 

DKO 
(v druhé polovině koncertu 

zazní 2. premiéra 12. Měsíčků od 
Zd. Svěráka, v provedení studentů 
ZUŠ). 

25. 9. v 19.00
Petr Jarchovský, Jan Hřebejk: 

MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce. Hrají Jiří 

Macháček, Lenka Vlasáková, 
Miroslav Vladyka a další. Vstupné 
360, 330 Kč. 

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

4. 9. v 16.00
Kašpárek a drak aneb Nechut-

ná princezna nebo taky Jak se 
Franta dočkal

De Facto Mimo
Loutková i hraná pohádka o tom, 

jak si Kašpárek dělal z krále kaš-
párky, o tom, co všechno Franta 
zvojtil a taky o tom, že není všech-
no rytíř, co je plechové. Obnove-
ná, umytá a vylepšená verze star-
ší pohádky, tentokrát ve třech a s 
písničkami! Nejen pro děti od 5 
let. Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Kacafírek a Martin Kolář

Vstup 50 Kč.

7. 9. v 19.30
DETEKTOR LŽI
Divadlo Kašpar (Praha)
Komedie o škodlivosti prav-

dy z pera známého současného 
ruského autora. Aby se Naděž-
da Petrovna dozvěděla, kde je-
jí manžel schoval peníze, pozve 
domů hypnotizéra. Manžel 
však v „transu“ sdělí i svá další 
tajemství a začnou se dít věci…
Hrají: Adrian Jastraban, Eva Els-
nerová, Matouš Ruml Režie: Jakub 
Špalek

Vstup 208/200 Kč.

8. 9. v 18.00
BABICKÉ VRAŽDY 1951
Michal Stehlík
Představení nové knihy historika 

Michala Stehlíka, která se věnuje 
jedné z nejtragičtějších pováleč-
ných událostí na Vysočině. Samot-
ný případ vraždy několika komu-
nistických představitelů v Babicích 
v létě roku 1951 využila komunis-
tická moc ke kriminalizaci duchov-
ních a odpůrců kolektivizace. 

Vstup zdarma.

11. 9. v 16.00
UKRADENÝ ČAS
Divadlo X10 (Praha)
Čas je největším bohatstvím, 

které Momo má, protože ví, že čas 
přebývá v srdci. Ale jsou tu Šedí 
muži a vše se mění. Kdo jsou? A 
co chtějí? Interaktivní představe-
ní, které kombinuje činohru, nety-
pické projekce i práci s loutkou. 

Rodinné vstupné (2+2/3+1): 
200 Kč

14. 9. v 19.30
KRAŤASY V DIODU - ZA 

HRANICÍ
Za hranicí těla nebo duše. Další 

kolekce tentokrát nejen českých 
krátkých filmů je vymezena téma-
ticky a nikoliv formálně. Uvidíme 
jak dokumenty, tak hrané filmy, 
které nějakým způsobem referují 
o našich vnitřních i vnějších hrani-
cích, o jejich překonávání a jejich 
vynalézání.

Vstupné 90/70 Kč.

19. 9. v 16.00
KULATÝ STŮL K DOPRAVĚ
Představení projektu „Kolmo, 

busem, pěšky s jihlavskými ježky“ 
a diskuse nad tématy z oblasti 
dopravy z Fóra zdravého města.
Vstup zdarma. 

20. 9. v 9.00 – 12.00
STROLLERING - mateřská v 

pohybu
Ukázková hodina fitness progra-

mu určená pro rodiče na mateřské 
dovolené, cvičení s kočárky, cviky 
při diastáze břišních svalů, dance 
strollering, projekce videa Strol-
lering Jihlava a závody kočárků 
2016. 

Vstup zdarma.

21. 9. v 19.30
NIDRAWATHAM
Nimmy Raphel
Podivuhodné tělesné představení 

inspirované tradičními indickými 
legendami a mýty nás zanese hlu-
boko do minulosti a také doslo-
va dovnitř duše a těla hlavní pro-
tagonistky. Fenomenální Nimmy 
Raphel v jedinečné férii o podsta-
tě světa.

Vstup 160/50 Kč.

23. 9. v 16.00
NOC SOKOLOVEN
Stejně jako loni, i letos si můžete 

zajít zasportovat a pobavit se do 
desítek českých a moravkých soko-
loven. U nás si budete moci od 16 
hod. vyzkoušet akrobacii na šá-
lách, od 18 hod. si společně zazpí-
váme a ve 20 hod. uvedeme nový 
český parkourový film Ani ve snu 
za účasti jeho tvůrců.

Vstup zdarma.

30. 9. v 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPER-

SCHOPNOSTI (sk. A)
De Facto Mimo
Nevyspíme se spolu? Pravdivá 

komedie o lásce pro každého, kdo 
se ji nebojí prožít a nemá strach, 
že se na to přijde. Možná se pozná-
te, možná se budete smát, možná 
vám nebude úplně dobře. Přátel-
ství, láska a scénáristika v praxi.

Vstup 90/70 Kč.


