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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.

I dnes, po osmnácti ročnících, 
jsou Gospelové Vánoce v podá-
ní aktérů z USA stále neopako-
vatelným a velkým zážitkem. 

Jihlava, jako jediné město na Vyso-
čině, má možnost rok co rok zažít ne-
vídanou atmosféru při koncertu Go-
spelové Vánoce v podání amerických 
zpěváků. Jihlavské listy tentokrát při-
vezly sbormistra Nate Browna, který 
zde již v minulosti vystupoval, a sbo-
rové uskupení One Voice – tři ženy 
a jednoho muže, kterého po prvních 
písních doplnil zpěvák-kytarista. 

Ve středu 11. prosince se na Ma-
sarykově náměstí, zpívaly na podiu 
koledy. Od 19 hodin je vystřídaly 
gospely, které se rozezněly v kostele 
sv. Ignáce. Ani zima, na kterou nejsou 
zpěváci zvyklí, je neodradila a vystou-
pení bylo, jako vždy, plné energie, ra-
dosti i pokory. 

V půli koncertu si sbormistr „vytá-
hl“ z přítomných i náhodnou divač-
ku. Ta ke svému překvapení skončila 
na podiu, kde si oblečená do žlutého 
hábitu, spolu s ostatními zazpívala 
jednu z písní. 

„Bylo to úžasné, cítila jsem se jako jed-
na z nich. Navíc jsem nebyla ani nervóz-
ní, což mě překvapilo,“ popsala nadše-
ně svou chvíli slávy Barbora Pecher z 
Jihlavy.

Koncert se líbil i samotnému sboru. 
„Lidé si to užívali, a to mám moc rád,“ 
řekl za všechny Nate Brown. On sám 
je v České republice celkem již po 
páté, Vánoce však doma netrávil již 
plných deset let. Vždy je na koncertní 
šňůře v Evropě.  -pk-

Gospelové Vánoce plné energie

8. 1. v 19:30
68  (SÉRIE ZLOČIN A TREST)

HaDivadlo (Brno)
Populární brněnský soubor v režii J. A. Pitínské-

ho se vrací do šedesátých let 20. století a sleduje 
na jedné straně francouzskou revoluční mládež 
a pak české cynické seniory, kteří se vypořádávají 
s rokem, který přinesl velké změny na celém světě. 
Komedie i drama o mezigeneračním střetu a také 
o způsobu prožívání dějin na obou stranách býva-
lé železné opony.

Vstupné 300 Kč (studenti a senioři 220 Kč)

10. a 11. 1. v 19:00
� RLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

Nart Dance School
Přední jihlavská taneční škola vás zve na cestu 

do fantazie. Adaptace slavného románu Roalda 
Dahla a inspirace fi lmem Tima Burtona se pro-
pojuje s moderním tancem, živou hudbou kapely 
� e Shots a fantastickou scénografi í. Vstupenky 
si můžete rezervovat prostřednictvím sms na čísle 
776761461. 

Vstupné 100 Kč

17. 1. v 19:30
Kino DIOD: STAŘÍCI

Černá tragikomedie o dvou bývalých politických 
vězních (Mrkvička, Schmitzer), kteří se na stará 
kolena rozhodnou vzít spravedlnost do svých ru-
kou a zabít prokurátora, který je před víc jak pade-
sáti lety poslal do uranových dolů. 

Vstupné 90 Kč (studenti a senioři 60 Kč)

24. 1. ve 20:00
PECHAKUCHA NIGHT vol. 16 // Tělo

Další vydání oblíbené noci tlachů tentokrát na 
téma tělo. Začneme sportem a přes jídlo a jiné ra-
dovánky se dostaneme až ke pohřebním urnám. 
Bude to lechtivé? Bude to poučné? Každopádně 
to bude a vy buďte u toho!

Vstupné 120 Kč (150 Kč na místě)Gospelové Vánoce přinesly

za přispění

VYSTOUPENÍ gospelových souborů z USA je vždy obrovským zážitkem. Nejinak tomu bylo i letos se sbor-
mistrem Nate Brownem a jeho uskupením One Voice.  Foto: Petr Klukan


