STRANA 35

Dětské karnevalové
divadlo Ježek
Stavbařů 41, (za bývalým hotelem
Jihlava), tel. 723 764 198,
www.dkdjezek.ic.cz, e-mail:
Telc.Anna@seznam.cz.
6. 10. v 10.00
ZDRAVÉ POHÁDKY
… a taky vitamínové písničky
13. 10. v 10.00
Co je všechno na DRAKA
Vesele o podzimu
20. 10. v 10.00
Hrajeme si na PIRÁTY
Pirátské hrátky
27. 10. v 10.00
Hala bala JEŽEK show
Písničkově soutěžní představení

Dům kultury
Tolstého 2,
www.dko.cz
Předprodej vstupenek DKO Jihlava,
tel. +420 604 293 037
6. 10. v 9.00 – 18.00
Festival o jídle - KRONOSPAN
BAREVNOST CHUTÍ
V sobotu 6. října zaplaví DKO Jihlava regionální i světové chutě.
Čeká Vás pravý brunch, skvělé jídlo a
pití, kuchařská show s masterchefem a
program na celý den pro celou rodinu.
Vstupné: na místě 150 Kč, předem
100 Kč, čipový systém
Předprodej:
www.barevnostchuti.cz, Cacao Café,
Masarykovo náměstí, DKO Jihlava
10. 10. v 19.00
Franco D´Alessandro: ŘÍMSKÉ
NOCI
Dojemný životní příběh dvou slavných lidí
Pořadatel: Zbyněk Židek. Vyprodáno.
11. 10. v 15.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Bohatý kulturní program:
Tanečnice z Humpolce, Bílého Kamene, soubor Ištar, módní přehlídka,
vystoupení skupiny Polaus, pěvecký
kroužek Seniorek a další překvapení.
K tanci a poslechu hraje skupina
Toto-Band.
Pořádá Výbor zapsaného spolku Senioři ČR, městská organizace Jihlava
s podporou statutárního města Jihlava.
12. 10. ve 20.00
ZATRESTBAND V DKO A
JEHO HOSTÉ
Taneční večer s kapelou ZATRESTBAND Petra Píši. Jako hosté vystoupí kapela The Shots a big
band ZUŠ Jihlava GOODYMOODY. Vstupné 309 Kč.
14. 10. v 19.00
KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky A

16. 10. v 19.00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Více jak 750 repríz…
Bára HRZÁNOVÁ - Cena Thálie
2003
Pořadatel: Milan Kabelka
Vstupné: 460 Kč

Kultura
17. 10. v 19.30
JANANAS
Jananas je kapela, kterou si nespletete. Inteligentní texty a jemný podvratný humor je hlavní devízou Jananasu.
Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava projekt Malá scéna DKO
Vstupné: v předprodeji 140 Kč, na
místě 160 Kč

6. 10. v 16.00
URBAN GAME
Vzniká nový stát!
Urban game je městská zážitková
hra, která se odehrává ve veřejném
prostoru města a kombinuje prvky
storytellingu, hry, soutěže a poznávání. V Jihlavě se koná již potřetí!
Vstup zdarma.

18. 10. v 19.00
Wolfgang Amadeus Mozart:
KOUZELNÁ FLÉTNA
Severočeské divadlo Opery a baletu Ústí Nad Labem
Pohádkový příběh…
Opera je uváděna v němčině s českými titulky.
Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava
Vstupné: 320 Kč, poskytujeme slevy

7. 10. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
pořádá o.s. Slunce
Pravidelný bleší trh na prknech DIODu. Vstup zdarma.

20. 10. v 9.00 – 16.00
JIHLAVSKÝ FLER JARMARK
2018
Prodej originálních handmade výrobků, tvořivé dílny pro veřejnost, kavárnička a občerstvení. Vstup zdarma.

DIOD
divadlo otevřených dveří, Tyršova 12,
tel. 734 586 402, produkce@diod.cz,
www.diod.cz
Vstupenky: www.ticketon.cz.
5. 10. ve 20.00
PECHAKUCHA NIGHT JIHLAVA vol. 11 // Film
Další vydání večera tlachání, tentokrát na téma film. Podíváme se do
střev téhle pomalu už nejstarší masové zábavy, která navždy změnila naše
vnímání reality. Čekají vás lidé, kteří
nejenom filmy točí, ale hlavně milují.
Vstup 150/120 Kč

10. 10. v 19.30
TO, CO ZBYLO / What´s left behind
Accademia dell´Arte ve spolupráci
s Divadlem Continuo.
Autorská inscenace „To, co zbylo“,
zkoumá prostřednictvím jazyka fyzického a výtvarného divadla osobní
i skupinové zážitky, postoje, příběhy
a názory spojené s otázkou určení,
svobodné vůle a zátěže genetického
dědictví současného člověka.
Je výsledkem dvouměsíční práce studentů Accademia dell’ Arte z Arezza
(Itálie) pod pedagogickým a uměleckým vedením členů Divadla Continuo
na Švestkovém Dvoře v Malovicích.
Vstup 120/80 Kč
17. 10. v 19.30
NOTHING SAD
VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.
Taneční hra volně inspirovaná esejí
astronoma J. Keplera „O šestiúhelné
sněhové vločce – poutavé čtení o ničem“. A také hrou s energií, fyzičností
a organizací…
Fyzikální zákony a chemie určují
náš svět, stejně jako nás utváří naše
minulost a paměť. Energie rozvíří vl-

NJR – ŘÍJEN 2018
nové délky jak tance, tak představivosti. Pohyb, tělo, tanec vnímáme v
daném okamžiku – je tu, a najednou
není, zmizí navždy pryč.
Existoval vůbec? Tři těla v prostoru,
jejich náhlá uspořádání, neustálá změna hmoty a tvarů jako spouštěč vzpomínek, emocí a obrazů. Kolik života
můžeme vtlačit do jediného zamrzlého okamžiku?
Vstup 120/80 Kč
18. 10. v 17.00
Podzimní BABINEC
Třetí vydání pozoruhodné komunitní akce, na které se ochutnává, prodává, zkouší, líčí, no prostě babinec.
Více informací najdete na facebookové událostí „podzimní babinec“.
Vstup zdarma
19. 10. v 19.30
Láska a jiné superschop
nosti – DERNIÉRA
De Facto Mimo
Derniéra skvělého představení, které jste po tři roky mohli nacházet v
programu našeho divadla! Nevyspíme se spolu?
Pravdivá 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.

20. 10. ve 20.00
KARAKUM A SALAMANDRA
Koncert při příležitosti 25 let jihlavské heavy-metalové kapely. Jako
host vystoupí ostravská kapela SALAMANDRA.
Předprodej 180 Kč / na místě 250 Kč
23. 10. – 24. 10., 10.00 a 8.30,
10.00
ANDĚLÉ Z LESA
Divadlo Líšeň
Pohádkový příběh o holčičce, bytostech z lesa a andělech. Scénická poezie,
koncert s loutkami. Základem scény je
starý lodní kufr, upravený jako zvukový nástroj. Z kufru-lesa vystupují lesní
bytosti a potkávají se s holčičkou. Její
hra na píšťalku přivolá i ptáky, kteří se
mění v anděly. Za svou hru od nich dostane dar…Představení je určené dětem z mateřských a základních škol, ale
je otevřené i pro dospělou veřejnost.
Vstup 35 Kč.
25. 10. – 30. 10.
22. MFDF Ji.hlava
Mezinárodní festival dokumentárních filmů opět zaplní DIOD filmy,
diskuzemi, prezentacemi, přednáškami a dalším programem. Více informací na www.dokument-festival.cz

Dělnický dům
Žižkova 15
2. 10. v 10.00 – 16.00
VELETHR PRÁCE
Nabídky práce a brigád z různých
odvětví.
Osobní setkání se zaměstnavateli
z regionu.
Přehledné informace o firmách a
pracovních pozicích
Přednášky: na téma image, etiketa a
první dojem od Lenky Bernardes da
Silva, beseda pro studenty a veřejnost s
Janem Čenským na téma komunikace a
vystupování, osobní konzultace s Janem
Čenským v rámci výstavního prostoru.
Vstup zdarma, www.veletrhyprace.cz

