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Vstupné: 200 Kč | vstupenka je 
včetně přístupu na afterparty

8. 10. v 19.00
LOSERS CIRQUE COMPANY – 

THE LOSER(S) 
O projektu: Novocirkusové před-

stavení na motivy básně: Osudový 
stín (Anna-Marie Mlezivová) 

Vítězové prvního ročníku televizní 
soutěže Česko Slovensko má talent 
- akrobatické duo DaeMen, oslovili 
další performery z řad tanečníků a 
akrobatů a pod produkcí jejich vlast-
ní umělecké agentury United Arts, 
vznikl nový divadelně akrobatický 
projekt THE LOSER(S), ke které-
mu přizvali uznávanou choreografic-
kou persónu Jarka Cemerka. I když 
se v tomto projektu herecky objevu-
je pouze polovina dua DaeMen, ak-
robat Petr Hornicek, i přesto se divá-
ci mají na co těšit... 

Vstupné: 390, 360 Kč, na místě 
420 Kč 

9. 10. v 19.00
KAREL PLÍHAL – RECITÁL
Ojedinělý hudebník textař a poe-

ta, se po koncertní pauze způsobené 
zdravotními potížemi s rukou vrací 
na koncertní podia. Karel Plíhal v 
jedné chvíli dokáže publikum roze-
smát veselou básničkou, aby vzápě-
tí posluchače rozněžnil a roztesknil 
emotivním textem písně. Jednočlen-
nou kapelu Karla Plíhala posílil skvě-
lý kytarista PETR FIALA, které-
ho Karel potkal na hudební škole v 
Hradci Králové. 

Nevhodné pro děti do 12 let!!! 
Vstupné: 340, 300 Kč, na místě 

370 Kč 
11. 10. v 19.30
POSVÍCENÍ V KONČENICÍCH
pořadatel: Pramínek Jihlava
Končenice – vesnice uprostřed 

Chorvatska. A její zvláštnost? Za-
ložili ji čeští vystěhovalci už druhé 
století tam žijí, mluví česky a udržují 
české zvyky.

Soubor Pramínek udržuje již přes 
10 let styky s českou národnostní 
menšinou v Chorvatsku, účastní se 
českých dožínek v Chorvatsku a spo-
lupracuje zejména s Českou besedou 
v Daruvaru a v Končenicích. V loň-
ském roce se české dožínky pořádaly 
v Končenicích a Pramínek se podílel 
na pořadu Od dožínek do posvícení, 
který byl zahajovacím programem 
dožínkových slavností.

Pořad se vážně i nevážně zabývá tro-
chu historií a trochu současností Kon-
čenic a českými zvyklostmi, které se zde 
dosud udržují, se zvláštním zřetelem na 
období od dožínek do posvícení.

Účinkují: soubory České besedy 
Končenice, soubory Pramínek a Ší-
pek Jihlava

Vstupné: 120 Kč, na místě 150 Kč 
13. 10. v 19.00
VIVAT KRAMÁŘ
divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: Filharmonie G. Mahlera 
František Vincenc Kramář, rodák z 

Kamenice u Jihlavy, byl posledním 
císařským kapelníkem ve Vídni, slav-
ným hudebním skladatelem, dirigen-
tem, houslistou a pedagogem. Letos 
si připomínáme 260. výročí jeho na-
rození.

Koncertem se Filharmonie G. Ma-
hlera hlásí k oslavám 30. výročí Sa-
metové revoluce. Na koncertě zazní 
slavný Koncert pro klarinet a or-
chestr č.1 Františka Kramáře a Velká 
symfonie Pavla Vranického s revo-
lučními motivy. 

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 
Jiří Jakeš - dirigent

Vstupné: 250/200 Kč 
18. 10. ve 20.00
TRIKOLOROVÁ TANČÍRNA 

aneb Zatrestband a hosté v DKO
Trikolorový pořad zvoucí k tanci i 

poslechu milovníky nejen swingu a 
rock-n-rollu. Připomene 30. výročí 
sametové revoluce i hudební styly, 
které mocipáni v lásce neměli a kte-
ré svou živostí a dravostí k rebélii 
sváděli. Hostem Petra Píši a skupiny 
Zatrestband budou The 6 Fireballs. 
Repertoár této brněnské party tvoří 
zejména skladby z období klasické-
ho rock-n-rollu s přesahem do rhy-
thm-n-blues a jump swingu, tj. cca z 
let 1950-1962. Chybět nebudou hity 
od Billa Haleyho, Chucka Berryho, 
Jerryho Lee Lewise a Elvise Presley-
ho, a to vše s důrazem na autentic-
ký zvuk, image a divokou pódiovou 
show s využitím artefaktů z konce 
50. let.

Nenechte si ujít taneční večer roku. 
Na tanečníky v trikolóře oděné čeká 
překvapení… 

Vstupné: 289 Kč (online), studen-
ti k stání 2 x 89 = 178 Kč (výhradně 
v předprodeji DKO) 

20. 10. v 19.00
Donald Churchill: CHVILKOVÁ 

SLABOST
Divadlo v Rytířské
Audrey a Tony. Tony a Audrey. 

Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva 
roky po rozvodu. On, úspěšný kame-
raman z reklamky, čerstvě oženěný s 
podstatně mladší dívkou, s níž právě 
čeká dítě. Ani ona na první pohled 
nestrádá - od svatby s jejím novým 
partnerem ji dělí už jen tři dny. 

Hrají: Petra ŠPALKOVÁ, David 
MATÁSEK, Sandra ČERNODRIN-
SKÁ / Sára SANDEVA. Režie: Petr 
Hruška

Vstupné: 380, 350 Kč
21. 10. v 19.00
LUDĚK NAVARA
Luděk Navara je český spisovatel 

literatury faktu, publicista, scenáris-
ta a historik. Jeho hlavní specializací 
v oblasti historie a publicistiky jsou 
zločiny komunismu a nacismu a vy-
hnání sudetských Němců.

Vstupné: 120 Kč
23. 10. v 19.00
VOKO – SVOBODNÁ TŘICÍT-

KA
Další satirický kabaret Divadla 

VOKO, který ironicky, s nadhledem, 
humorem a možná někdy i poněkud 
přísně zkoumá dění kolem nás. Tento-
krát možná poněkud v lechtivě revoluč-
ním, nebo revolučně lechtivém duchu...

Vstupné: 90 Kč, na místě 110 Kč 
31. 10. v 19.00
VZPOMÍNKA NA PETRA SKOU-

MALA
Petr Skoumal - vynikající klavíris-

ta, skladatel - autor nespočetného 
množství scénické a filmové hudby, 
písniček pro děti i dospělé. 7.3.2018 
by se dožil 80 let. Při této příležitos-
ti na něj v den nedožitých narozenin 
zavzpomínali koncertem v domov-
ském Divadle v Dlouhé jeho kolego-
vé z divadla i muzikanti, s nimiž za 
svou bohatou kariéru vystupoval. 

Po koncertě slovo dalo slovo a 
vznikla i koncertní varianta vzpo-
mínkového vystoupení. Reperto-
ár koncertu tvoří skladby ze sólové 
tvorby Petra Skoumala, i tvorby z di-
vadelních představení.  

Sestava kapely: 
Jaroslav Olin Nejezchleba - zpěv, 

violoncello
Norbi Kovács - kytary, zpěv
Milan Potoček (člen Divadla v 

Dlouhé) - klávesy, klarinet
Pavel Skála - kytary, zpěv
Jiří Zelenka - bicí, zpěv
Vladimír Pavlíček - housle, mando-

lína, harmonika
Pavel Novák - basa 
Vstupné: 280 Kč, na místě 300 Kč

DIOD 

divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, tel. 734 586 402,  

produkce@diod.cz, www.diod.cz 
Vstupenky: www.goout.cz.  

Pokladní hodiny – pro fyzický  
předprodej a vyzvednutí  

rezervovaných vstupenek: středa  
a pátek od 15 do 18 hodin.

3. 10. v 17.00
Podzimní BABINEC II.
ZuzEri Fashion
Opět se můžete těšit na rozmani-

tý catering z vašich kuchyní, módní 
přehlídku, úspěšné ženy a spoustu 
zábavy!

4. 10. ve 20.00
PechaKucha Night Jihlava vol. 

15 // Odpad
Poslední PechaKucha v tomto 

roce! Po dvou krásných vydáních 
v Ústí a na Staré plovárně se na pod-
zim vracíme opět do DIODu. Ten-
tokrát se sejdeme nad tématem Od-
pad. No je to aktuální téma, všichni 
tak nějak tušíme, že odpadu je moc a 
že je třeba s tím něco dělat. Vy už nás 
ale znáte, takže určitě tušíte, že to ne-
bude jen o plastech a kompostování. 
Těšit se můžete samozřejmě na míst-
ní i přespolní prezentující. 

Vstup 120/150 na místě
5. 10. v 19.30
VODA
DIOD
Pohybové vyprávění o třech kou-

pelnách, osamělosti a vodě otevírá 
tajné světy lidí zamčených v mecha-
nických životech a koloběhu rituá-
lů. Spolu s vodou mizící v labyrintu 
potrubí už dávno chodí v kruzích 
podle mapy samoty. Jestli je z toho 
něco nevytáhne, všechno důležité 
jim stačí protéct mezi prsty. A klíč 
lze nalézt tam, kam stoupá pára. Jak 
dlouhá může být taková cesta, když 
nepřipravený člověk dokáže vydržet 
až tři dny bez pití, tři týdny bez po-
travy a tři měsíce o samotě, ale jen 
stěží jeden den bez svých 140 litrů 
vody na malé presso? První předsta-
vení, které vzniklo přímo na půdě 
jihlavského DIODu, a na kterém se 
podílí celá řada jihlavských osobnos-
tí.  Hrají: Tereza Benáková, Lucie 
Vopálenská, Adam Hruška; Scénář: 
Silvie Čermáková; spolupráce na 
choreografii: Denisa Musilová, Eliš-
ka Brtnická; výprava a světla: Petr 
Píša, Martin Příhoda, Josef Cejnek; 
hudba: Ondřej Vítů.

Vstup 120/80 Kč
9. 10. v 19.30
Tiché doteky
kino DIOD
Pozoruhodný nový český film de-

butanta Michala Hogenauera se 
odehrává kdesi v cizině, kam přijíždí 
česká dívka jako au-pair. Ta se musí 
vyrovnat se studeným životním sty-
lem své nové rodiny a záhy také s ne-
tradičním stylem výchovy dětí, jehož 
je svědkem. Postupně hlavní hrdince 

dochází, že svět, ve kterém se ocitla, 
vůbec není v pořádku. Dlouho oče-
kávaný snímek s Eliškou Křenkovou 
v hlavní roli. Film má 96 minut.

Vstup 90/60 Kč
10. 10. v 19.30
Malá inventura 2019: Zdání klame
Studio hrdinů
V monologu z pera Thomase Bern-

harda o touze po absolutní umělecké 
dokonalosti režiséři Jan Horák a Mi-
chal Pěchouček akcentovali především 
silnou a až autobiografickou linii, ve 
které má hlavní roli umělec zahnaný 
do lidské i umělecké slepé uličky. Vede 
sebezničující zápas s osamělostí a je 
paralyzován nedosažitelným perfekci-
onismem, který despoticky žádá i po 
svém okolí. Role dvou starších bratrů- 
herce a artisty Horák s Pěchoučkem 
záměrně svěřili herci jednomu – Iva-
nu Luptákovi. Kromě něj vystupuje 
v představení ještě postava symbolic-
ká, reprezentující ženský element a při-
cházející ze světa fyzického divadla. 

Vstup 120/80 Kč
11. 10. v 19.30
Malá inventura 2019: Poledne
Continuo
Inscenace vychází ze stejnojmenné 

knihy Natalie Gorbaněvské, jež byla 
jednou z „osmi statečných“, kteří 25. 
srpna 1968 zorganizovali pokojnou 
demonstraci na Rudém náměstí proti 
okupaci Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. Demonstrace byla bě-
hem několika minut rozehnána tajnými 
agenty KGB a její účastníci pozatýkáni. 
Následovaly výslechy, soudy, vězení, 
vyhnanství, pracovní tábory a nucené 
umístění v psychiatrických léčebnách. 
Divadelní inscenace v sobě spojuje do-
kumentární divadlo vyprávějící o udá-
lostech, které následovali po demon-
straci 25. srpna 1968 a výtvarné divadlo 
neodbytných obrazů, inspirovaných 
poezií Natalie Gorbaňevské, Vadima 
Deloneho a dalších básníků sovětského 
disentu 60. a 70. let. Výtvarná koncepce 
je dílem Pavla a Heleny Štouračových, 
živý hudební doprovod inscenace pak 
obstarává smyčcové kvarteto v působi-
vých kompozicích Elii Morettiho.

Vstup 120/80 Kč
11. 10. ve 21.30
Malá inventura 2019: Slam poe-

try
Ellen Makumbirofa, Anatol Svahi-

lec, Caledon, Michel, Thea, Večerka 
Tak jako rituální totem vprostřed pré-
rie stojí mikrofon zaklesnut ve stoja-
nu uprostřed podia. Napětí by se dalo 
krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň 
se pohnout. Jeden po druhém přistu-
pují mistři slova připraveni do posled-
ního rýmu bojovat o vítězství v nervy 
drásajícím klání. Publikum se nechá-
vá uhranout, rozesmát, rozplakat, do-
jmout – stejně tak může při sebe-
menším náznaku chyby a tuctovitosti 
soutěžícího nemilosrdně vypískat. Ví-
těz může být jen jeden. A rozhodne o 
něm porota složená z vás, diváků!

Vstup 120/80 Kč
12. 10. v 16.00
Malá inventura 2019: Poutníci 

po hvězdách
Hana Strejčková & kol./ FysioART
Interaktivní divadelní představení 

určené především dětem vypráví o 
síle přátelství a touze najít své místo 
na zemi. 

Vstup 80 Kč
15. – 16. 10.  v 10.00 / 8.30 a 10.00 
Ezopovy bajky
Divadlo Kaká


