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1. 4. v 14.00 – 18.00
DiOD slaví 1. narozeniny
DiOD slaví a zve všechny své pří-

znivce nejen na prohlídku divadla a 
zákulisí. Připravili jsme pro vás pes-
trý program, soutěže o DiODí ceny, 
ale i spoustu zajímavých informací. 

4. 4. v 19.30 
GROTESKA  (De Facto Mimo)
Nonverbální představení na motivy 

němých fi lmů Chaplinovy éry. Di-
vák se setká s postavami uprchlého 
trestance, policisty, tuláka a krásné 
dívky, které otec dohazuje toho „nej-
lepšího“ ženicha. Příběh se neobejde 
bez typických situací pro fi lmové 
grotesky, ale zároveň se v něm obje-
vují i nové prvky, které jsou vlastní 
autorovi, tématu a zpracování.

11. 4. v 19.30 
PÁSLA KONĚ NA BALKÓNĚ 
(Divadlo Feste)
Inscenace se obrací k problemati-

ce romské menšiny. Sci-fi  jako žánr v 
tomto případě poskytuje potřebnou 
svobodu a dostatečný manévrovací 
prostor pro uchopení tak složité lát-
ky jakou romská otázka bezpochy-
by je. Píše se rok 2238. Byla naleze-
na podivná kostra ženy a koně. Kdo 
byla ta žena? A kde se vzal ten kůň? 
Detektiv pátrá. Žena. Kůň. A… Do-
pis…

Tyršova 12

1. 4. v 15.00 
VELIKONOCE NA KOPEČKU 
Zdobení vajíček (přines si své va-

jíčko), pletení pomlázek, prodej 
výrobků, jarní hry a pohádka pro 
děti. Pohádka o Kačence a Raráš-
kovi Pojďte s námi strávit jeden celý 
rok na české vesnici. Hraje Divadlo 
LUDVÍK Praha.

11. 4. v 19.30 
POUTNÍCI a COP 
Koncert.  

15. 4. v 18.00 
NEBĚHEJ MI TADY NAHÁ 
Divadelní komedii v režii M. Junáš-

ka hraje DS Stonařov.

18. 4. v 8.30 a 10.00 
SNĚHURKA  
A SEDM TRPASLÍKŮ
Pohádkové představení pro děti 

MŠ, ZŠ hraje Teátr Víti Marčíka.

25. 4. v 19.00 
LYSISTRA TA 
Divadelní představení v režii M. 

Andělové hrají studenti SŠOS Jihla-
va.

28. 4. v 19.00 
SAHAJ BAND 
Koncert lidové indické hudby (me-

zinárodní formace). Pořádá skupina 
Sahaja joga Jihlava ve Violce.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
2. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v 
díle setkáváme. V této nepředstavi-
telné a neodolatelné komedii se však 
do královské politiky Zeměplochy 
zamíchají tři hodné čarodějky, které 
chtějí, aby na trůn usedl ten správný 
král… 

A /5/

3. 4. v 10.00 
T. Pratchett  - S. Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY 
zadáno

4. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. 

D /4/

5. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
L /4/

10. 4. v 17.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
M /5/

11. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
KV/4/

12. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
T /4/

13. 4. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých. 

mimo předpl.

14. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
G /5/

17. 4. v 17.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
Š /5/

18. 4. v 18.00 
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT ZUŠ
mimo předpl.

19. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
U /5/

20. 4. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
mimo předpl.

21. 4. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upachtě-
nou uměleckou ctižádostivostí a ka-
riérismem, konfrontaci génia s prů-
měrností. 

B /4/

24. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
J /5/

25. 4. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky.  

mimo předpl.

26. 4. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
F /5/

27. 4. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
R /5/

28. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-
jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.

30. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM 
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
16. 4. v 9.00 a v 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím do-
statek radosti a potěšení dětem i do-
spělým.                  

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, 

Komenského 22
3. 4. v 19.00 
Lenka Lagronová: ANTILOPA
Divadelní hra. Hraje soubor SÍTO 

v režii Petra Soumara. 

20. 4. ve 20.00
ŠVÉDSKÝ STŮL
Divadelní hra - tragédie o třech 

chodech od Davida Drábka. Hraje 
soubor NUM pod režijním vedením 
Zdeňka Stejskala. Inscenace získa-
la již řadu ocenění na přehlídce stu-
dentského divadla JID Jihlava. 

28. 4. v 19.00 
Čtení jednoaktovky 

Václava Havla VERNISÁŽ 
Číst budou herci HDJ Lenka 

Schreiberová, Stanislav Gerstner a 
Petr Soumar. Hrát bude jazz-rocko-
vý band Petra Tyráčka. 

5. 4. v 17.00 
BÁJEČNÁ KODAŇ 
Cestopisná přednáška Tomáše Čer-

nohouse s promítáním. 

25. 4. v 18.00 
RA DŮZA  
Hudební pořad Jiřího Černého.

27. 4. v 16.00 
STŘÍBRNÉ LISTOVÁNÍ 
Podvečer s českou básní aneb malé 

Stříbrné listování – zvou přátelé čes-
ké poezie.

20. 4. – 17. 6.  
ARCHEOLOGIE – HISTORIE
– PERIFERIE
Kolonizace Českomoravské vrcho-

viny do poloviny 13. století z pohle-
du archeologie a historie. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 4. – 27. 5.  
STŘÍPKY ZE SKA UTSKÉHO 
TÁBORA  2011
Výstava fotografi í představující čin-

nost jihlavské skautské organizace.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

24. 4. – 25. 5.  
VÝSTAVA - 100 LET ČESKÉHO 
SKA UTINGU 
Vernisáž 24. 4. v 17 hodin.
Městská knihovna, Hluboká 1

30. 4. – 25. 5.  
Interaktivní výstava 
„SUPERMARKET SVĚT“
Na pěti stanovištích s interaktiv-

ními předměty a panely mohou ná-
vštěvníci zvážit své oblečení, roze-
berou mobil v nadživotní velikosti, 
zaplatí za čokoládu pěstiteli kakaov-
níku a sledují, kde se peníze po cestě 
k němu ztrácejí.

Pořadatel: Zdravé město Jihlava a 
Odbor životního prostředí.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1


