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Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava - Horní Kosov 

21. 2. v 19.00
VĚRA  ŠPINAROVÁ 
a Adam Pavlík band
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 

i pro temperamentní a vitální vystu-
pování na koncertech se Věra Špina-
rová stala jednou z našich nejžáda-
nějších zpěvaček.

Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 
hodin.

2. 2. v 10.00
BUNKR PLNÝ HER
Zábavné představení - písničky, 

soutěže.

9. 2. v 10.00
POHÁDKOVÉ  JEŽKOVINY
Pohádka a písničky pro malé i vel-

ké.

16. 2. v 10.00
Pojďte s námi... 
Tentokrát za VODNÍKY (vodnické 

masky vítány).

23. 2. v 10.00
BUNKRPARÁDA
Písničky, scénky, soutěže.

2. 2. ve 20.00
DI GRINE KUZINE
K l e z m e r - B a l k a n - S k a - F o l k -

HipHop-Salsa-Pop-Punk-Rock.
Divoká směs klezmeru, balkánské 

dechovky, šansonu, ska i surf rocku 
z Berlína. Vlnící se rytmus, dechy 
ostré jako břitva a ohromující vo-
kál Alexandry Dimitroff  překypují 
vnitřní jiskrou. Inspirace a zanícení, 
radost a euforie, úzkost a touha, to 
všechno je smícháno dohromady. 
Vstup 150/80 Kč.

8. 2. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI B
Pravdivá komedie o lásce. De Fac-

to Mimo.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie 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 scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Vstup 90/70 Kč.

9. 2. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI A
Pravdivá komedie o lásce. De Fac-

to Mimo. Vstup 90/70 Kč.

13. 2. v 19.30
IPLAY
Divadlo Letí. 
Poezie, ironický humor, spílání 

světu. 
Existenciální monolog pro tři her-

ce je koláží, ve které se mísí poezie, 
ironický humor, spílání světu a nej-
intimnější pocity nejistoty a tou-
hy se identifi kovat. Výkřik jedince, 
který je sám sobě ikonou, ale pře-
sto (nebo právě proto) se mu svět 
odmítá podřídit. Proto potřebuje 
aplikace pro život. Potřebuje umě-
ní. iPlay není hra. Je to 100 aplikací 
pro život... Vstup 150/80 Kč.

15. 2. v 19.00
KONCERT KECALA
Vystoupení písničkáře a básnič-

káře a průměrného kytaristy, který, 
co se týče zpěvu, je spíše odvážným 
než skvělým. Je ovšem docela dob-
rým textařem, i když, pravda, své 
texty dost často zapomíná. Ale když 
si je nezapomene v Olomouci, tak 
se máte na co těšit... aneb ten, kdo 
jest dokonalým,tak ten už dokonal! 
Vstup 50 Kč.

17. 2. v 16.00
MIKULKOVINY
De Facto Mimo. Pohádky s písnič-

kami z knížek A. Mikulky.
Dva pytle plné příběhů a písniček 

z knížek Aloise Mikulky. Sáhněte 
dovnitř a vytáhněte je na světlo. My 
čteme, hrajeme, zpíváme. Vy se dí-
váte a můžete nám klidně pomoct. 
Bláznivé představení, ve kterém je 
pokaždé všechno úplně jinak: ji-
né příběhy, jiné písničky, jiní herci. 
Prostě: četba, hudba, pantomima, 
improvizace a zpěv! Vstup 50 Kč.

20. 2. v 19.30
KONEC
DS Hobit. Drama.
„Sedíme v tom, Sofi . Věděly jsme o 

tom... Věděly jsme, že to jde k tomu-
hle... Pořád jsme o tom věděly! Kaž-
dý radování mělo zádíčka od blata. 
Vyhlížely jsme... Snažily se tupit po-
hled o pěkno... Ale stejně jsme do-
hlédly až sem. Řezaly blato. Řezaly 
jsme tohle blato, neříkej, že ne... pro-
sím tě, neříkej, že ty ne. Sofi !“

Vstup 50 Kč.

21. 2. v 19.30
FESTIVAL SVOBODNÉHO 
FILMU 
Volně šiřitelné animované fi lmy.
Pásmo čtyř volně šiřitelných ani-

movaných krátkých fi lmů z dílny 
Blender Foundation: Sintel, Slzy 

oceli, Sen slona, Králík Tlustoprd. 
Světlonoš od Švankmajera jako 
perlička na závěr. Minipřednáška o 
svobodné tvorbě úvodem. Vstupné 
dobrovolné. 

22. 2. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
De Facto Mimo. Komedie, čino-

hra.
Propletenec pěti komedií, který 

se pohybuje na hranici chaosu, při-
čemž ponechává vtip a různé konče-
tiny trčet na všechny strany. Hustá 
směs humoru černého i růžového, 
jemného i kruťáckého, potutelného 
i rozmarného, zejména však paro-
dického.  Vstup 90/70/50 Kč.

23. 2. v 16.00 a 19.00
PRA MÍNKOVINY
Aneb Zatancujem, zapějem, „táto-

vi horáckého folkloru“ popřejem. K 
příležitosti 85. narozenin Míly Brt-
níka připravily soubory Pramínek a 
Šípek vystoupení plné písní tanců a 
pohádek. Jako hosté vystoupí muzi-
ka Kvítek z Hradce a zpěvačky Vy-
sočanu. 

Vstup 100 Kč.

27. 2. v 19.30
S/HE IS NANCY JOE
Soubor: Tantehorse
Transgender, komix, street-ballet
Taneční a vizuální performance, 

jejíž podstatnou osu formují na-
rativní a vizuální postupy komixu 
a unikátní styl street-ballet. Před-
stavení je dokumentárním zpra-
cováním jednotlivých příběhů 
transgender lidí, s nimiž se hlavní 
protagonistka setkala a od nichž 
získala kromě jejich životních zku-
šeností materiály v podobě textů, 
deníků nebo poezie. Vstup 150/80 
Kč.6. 2. v 8.30 a 10.00

O KA ČENCE A RA RÁŠKOVI
Pohádka pro MŠ, ZŠ. Hraje Diva-

dlo LUDVÍK Praha.

20. 2. v 19.30
DRUHÁ TRÁVA 
a Robert Křesťan 
Koncert pořádá Ing. Milan Med-

věd Kolář.

22. 2. v 19.00
PSÍ MATKA  
Tragikomická životní zpověď stár-

noucí herečky - premiéra.
Pořádá NaKop Tyjátr Jihlava, v režii 

Petra Soumara hraje Eva Čurdová.

28. 2. v 19.00
KA VKA Z 
Cestovatelské promítání s Radova-

nem Jirků.

16. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
E /3/

19. 2. v 19.00
R. Cooney: 
Rodina je základ státu
mimo předpl.
komedie
Když už lhát, tak nehorázně a 

hlavně všem! To je zásada MUDr. 
Mortimera, kterou dodržuje, když 
se mu události vymknou z rukou. 
A důvod má opravdu zásadní. Do-
zvědět se před důležitou vědeckou 
přednáškou, že má osmnáctiletého 
syna, to by vyvedlo z míry každého 
trochu zodpovědného muže, ob-
zvlášť, když hrozí, že se jeho záko-
nitá manželka může každou vteřinu 
setkat s bývalou milenkou a matkou 
oné nečekané vánoční nadílky.

20. 2. v 10.00
B. Comden - A. Green: 
Zpívání v dešti
zadáno
muzikál
Dějištěm této bláznivé, optimis-

tické i romantické komedie o počát-
cích zvukového fi lmu, kdy mnohá 
fi lmová studia hledala způsob, jak 
zachránit kariéru svých odporně 
pištících a špatně mluvících hvězd 
němého fi lmu, je Hollywood dru-
hé poloviny dvacátých let. Výtečné 
swingové melodie a brilantní stepař-
ská čísla jsou základním stavebním 
kamenem této hudební show.

21. 2. v 17.00
B. Comden - A. Green: 
Zpívání v dešti
mimo předpl.

22. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
C /4/

23. 2. v 19.00
L. Stroupežnický: Naši furianti
mimo předpl.
klasická komedie
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist 
i ambice, ale také nevděk k těm, 
kteří nasazovali svůj život ve válce. 
Začíná se psát latinkou namísto ku-
rentem, kdosi neznámý hrozí žhář-
stvím a ve vesnici zuří boj o pono-
censký kožich. Místní zastupitelstvo 
je v rozkolu, jeden je pytlák, druhý 
karbaník… Otázka, kdo má větší 
grunt, se po více než sto letech stala 
věčnou otázkou českého veřejného 
života.

25. 2. v 10.00
L. Carroll: 
Alenka v říši za zrcadlem
mimo předpl.
pohádka
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 pravi-
dla i čas tam běží trochu jinak, ale 
to pochopí každý, kdo trochu sní.

26. 2. v 17.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
Š /3/

27. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
KV/4/

28. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
F /4/

MALÁ SCÉNA
9. 2. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
Ostře sledované vlaky 
mimo předpl.
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu, tragikomedie o milování 
a hrdinství…

18. 2. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické po-

hádky okořeněná půvabnými pís-
ničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabí-
zejícím dostatek radosti a potěšení 
dětem i dospělým.


