
25. 9.     19.00 
M. Frayn: Bez roucha 
mimo předplatné
26. 9.     19.00 
D. Wasserman – M. Leigh: Muž z 

La Manchy
Klasické „divadlo na divadle“. Cer-

vantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 
komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si rá-
di rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis své-
ho posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi. 

mimo předplatné
27. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
R/1/
30. 9.     10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
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. 

mimo předplatné

MALÁ SCÉNA
20. 9.     17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Začíná potopa světa, na Noemovu 

archu nastupují zvířata po dvou, ale 
tučňáci jsou tři nerozluční kamarádi 
a vše navíc organizuje lehce zmatená 
holubice, která leccos přehlédne… 
Zachrání se všichni tři tučňáci? Bu-
de svět po potopě lepší? A na co za-
pomněla holubice? Usměvavý, ale i 
poučný a také biblický příběh o třech 
tučňácích, kteří přežijí potopu světa. 
Jak to udělají a zda jim v tom pomůže 
Bůh, se dozvíte z představení určené-
ho všem věkovým kategoriím, zejmé-
na pak teenagerům. Tučňáci na arše 
slavili úspěchy na jevištích řady ev-
ropských zemí a nyní dopluli i k nám. 

mimo předplatné
23. 9.     9.00 a 10.30 
V. Peška : O perníkové chaloup-

ce aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, 

jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrač-
ní a hravé. Takové jsou i pohádko-
vé postavy, které nejenom pobaví a 
potěší malého diváka, ale i samotné 
herce.  

mimo předplatné
27. 9.     19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Nevhodné pro věkovou kategorii 

do 15 let!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 

v parku. Stařenky probírají témata při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo, 
ač je to na první pohled vyloučeno, 
se vztahuje právě k nim… I nejstar-
ší zástupkyně „nejstaršího řemesla“ 
potřebují vědět, co je to marketing, 
chtějí-li obstát v ekonomické konku-
renci. Groteskní komedie je vtipným, 
a přitom moudrým podobenstvím o 
lidském životě, společnosti a o tom, 
co je víc, zda moderní strategie nebo 
obyčejná lidskost. 

mimo předplatné

Brněnská 54
9. 9. – 13. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU 

„111 let psychiatrie v Jihlavě“
9. 9.     13.30 
CO JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI O 

PL a bojíte se na to zeptat
Beseda s Mgr. Martinem Šťastným.
10. 9.     8.30 a 10.00 
KVAK A ŽBLUŇK
Pohádka pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Bilbo Compagnie Praha.  
10. 9.     17.00
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT.... pre-

miéra DS Studánka
10. 9.     17.30
TÁBORÁK – hraje skupina „JAK 

CHCEŠ“
11. 9. 9.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
JARMARK 
Dílny, prodej výrobků, atrakce, 

divadlo MAZEC, 
12. 9. 9.00 a 11.00
MARIHUANA 
Preventivní pořad o. s. Podané 

ruce Brno.
26. 9.     19.00
MOJE MAMINKA  
Komorní monodrama v režii Petra 

Soumara, na motivy Pavla Kohouta 
hraje Eva Čurdová.

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12

Tyršova 12

13. 9.     20.00 
OTEVŘENÍ SEZÓNY / ZA-

TRESTBAND 
Třetí sezónu otvíráme ve velkém! K 

tanci i poslechu zahraje Zatrestband, 
který poprvé nabízí neopakovatel-
nou možnost karaoke s bigbandem v 
zádech. Máte na to? Nebo přivedete 
někoho, kdo to dá? Nebo se chcete 
jen přijít bavit při skvělé hudbě? Na 
tomhle mejdanu se rozhodně nikdo 
nudit nebude!

Vstup 200 Kč.
20. 9.     19.30 
ROZPAL MĚ, SAKRA !
Divadelní Společnost Saši Liškové 

ZUŠ Jihlava
Vítězné studentské představení, 

traktor, žáby.
Žáby a hormony ve vítězném před-

stavení přehlídky studentských diva-
delních souborů JID 20-13. Divadel-
ní adaptace norského fi lmu, který byl 
natočen podle norské knihy. Přesto se 
příběh sedmnáctileté Aleny odehrává 
u nás, protože láska, sex a přátelství 
mají všude stejnou sílu. Traktor! Ne-
vhodné pro děti do 15 let!

Vstup 80 Kč.

21. 9.     20.00 
DNA a Zero Number One/ UN-

PLUGGED
Akustický/multižánrový/dvojkon-

cert.
Netradičně pojatý dvojkoncert 

známých jihlavských kapel. Bude-
te mít jedinečnou možnost slyšet 
obě seskupení v akustické podobě, 
opatřené upravenými aranžemi. Sa-
motný prostor DIODu demonstruje 
své další možnosti a bude speciálně 
upraven pro tuto formu akustického 
podání různých žánrů hudby.

Vstup 50 Kč.
22. 9.     16.00 
MODREJ DRA HOKA MEN anó-

brž Zelená Gizela a Mrkvajzníci
De Facto Mimo
Pohádka pro nejmenší a pro největ-

ší, ale můžou přijít i ti prostřední. O 
dvou mrkvajznících, kteří by se klid-
ně dál celé dny váleli, kdyby nenašli 
modrej drahokamen. A taky je tam 
zelená obluda. A taky žížala. Nebo 
žoužala? A taky tam lítají palačinky. 
A taky… Prostě normální pohádka 
s písničkama. Víte co? Přijďte a uvi-
díte! Režie: Martin Kolář, Markéta 
Ketnerová. Hraje: Adéla Grossman-
nová, Martin Kacafírek, Martin Ko-
lář a Michal Pokorný. Vstup 50 Kč.

27. 9.    19.30 
POKUSNÍ KRÁLÍCI
Východočeské divadlo Pardubice
Absurdní komedie o nevšední ná-

vštěvě indické banky, kde je všechno 
jinak! Běžná návštěva banky se pro-
mění ve zlý sen. Zbohatlík Alain Kraft  
si jde jako obvykle vybrat peníze, což 
roztočí kolotoč nedorozumění a po-
divných situací. Francouzskou banku 
totiž odkoupila tajuplná banka indic-
ká a rázem v ní platí jiné zákony, kte-
ré jsou pro Alaina značně nepříznivé. 
Základní situace hry je tedy tak trochu 
kafk ovská. Hra získala v roce 2009 ce-
nu za nejlepší francouzskou komedii.

Vstup 160, studenti 50 Kč.
28. 9.     19.30 
BLACKBIRD
De Facto Mimo uvádí: DIVADLO 

(bez záruky) PRA HA
DIVADLO (bez záruky) PRA HA 

uvádí hru skotského dramatika Davi-
da Harrowera, která v roce 2007 zís-
kala cenu Laurence Oliviera za Nej-
lepší hru. Nic není takové, jaké by se 
na první pohled mohlo zdát... 15 let... 
2 lidé... 1 příběh... Můžeme se někdy 
vymanit z pout minulosti? Autor: Da-
vid Harrower, Režie: Gabriela Vlko-
vá, Hrají: Petr „Bláha“ Nejedlý, Moni-
ka Fejglová, Kateřina Simandlová

Vstup 90/70 Kč.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

21. 9.     10.00 
KLOBOUKPARÁDA 
Zábavné představení pro děti „Ob-

lečte si klobouky“. 
28. 9.     10.00 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Pohádka a písničky z pohádek.  
Dům kultury, Tolstého 2
19. 9.     18.00 
ZAHAJOVACÍ KONCERT ZUŠ 

Jihlava 
Koncert k 90. výročí založení hu-

debního školství v Jihlavě, pod zášti-
tou primátora města Jihlavy. 

STRANA     27 Kultura NJR - ZÁŘÍ  2013

26. 9.     19.00 
MODRÁ PYRA MIDA TOUR – 

OLYMPIC 50
Koncert přesunut z 16. 5. 2013. 

Vstupenky zakoupené na původní 
termín konání - 16. května - zůstávají 
v platnosti. 

30. 9.     19.00 
VŠECHNOPARTIČKA 
Zábavný pořad Karla Šípa volně 

navazující na televizní Všechnopárty. 
Tentokrát s jediným hostem – Jose-
fem Náhlovským. 

Brněnská 29
9.–13. 9. v 9.00–11.30 a 13.00 – 
17.00 hodin.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÉHO VZDĚ-

LÁVÁNÍ DDM JIHLAVA
Každý den v budově DDM Jihlava, 

Brněnská 29.
Podrobné informace o nabídce a při-

hlášky získáte na www.ddmjihlava.cz.
Zápisy dále probíhají do naplnění 

kapacity v kroužku.

Jana Masaryka 20

1. 9. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství Tada 

Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
dabing, BIJÁSEK / 50,-

Zdá se vám klobouk Tada Stonese po-
někud známý? Není to náhoda. Narodil 
se jako Tad Jones a stejně jako jeho vzor 
Indiana, se vydává za dobrodružstvím. 
My jsme mu vystavili nový rodný list a 
bude se jmenovat TAD STONES. 

Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeologa 
poslán na expedici do Peru. S pomo-
cí Jeff a - svého věrného psa, neohro-
žené archeoložky, němého papouška 
a podvodníčka Freda, se pokusí za-
chránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů.

Režie: E. Gato / Český dabing: Kryš-
tof Hádek, Jitka Ježková, Libor Terš

1. a 3. 9. v 17.00
Machři 2
Komedie / USA / 101min / titulky 

/ 120,- / 12+
Poté, co se Lenny (Adam Sandler) 

se svou rodinou přestěhoval zpátky do 
svého rodného města, aby byl ve spo-
lečnosti svých kamarádů a jejich dětí, 
zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti 
vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, 
schizofrenní řidiči autobusů, opilí poli-
cajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, 
schopných vám vtrhnout bez ohlášení 
na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, 
šílenství si vás vždycky nějak najde.

Režie: D. Dugan / Hrají: Adam 
Sandler, Kevin James, Chris Rock, 
David Spade

1. a 11. 9. v 17.30
Percy Jackson: Moře nestvůr
Fantasy / USA / dabing / 110,-
Být bohem na Olympu není příliš 

jednoduché, už jen proto, že jsou tam 
těchto mocných božských postav plné 
mraky a ne vždy se mezi sebou přáte-
lí. Být člověkem mezi lidmi má také 
svá úskalí. Ale být polobohem, to už 
je průšvih. Znamená to hledat si své 
jak na zemi, tak i na nebesích. A když 
jste teenagerem, je to ještě horší.

Režie: T. Freudenthal / Hrají: Lo-
gan Lerman, Sean Bean, Alexandra 
Daddario


