
Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

13. 1. v 10.00
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

vá 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 mají sice jiná pravidla, 
ale to pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
14. 1. v 17.00
W. Shakespeare: Hamlet
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se nad 
ránem zjevuje princi Hamletovi duch 
jeho zesnulého otce a vyzývá ho 
k pomstě zákeřné královraždy. Od této 
chvíle se princ pokouší srovnat s no-
vou skutečností, a sice že strýc Claudi-
us je ve skutečnosti nejspíš vrahem, že 
ani matka není bez viny a všichni oko-
lo jen lhostejně přihlížejí…

Š /2/
15. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
D /3/
16. 1. v 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
F /2/
17. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
R /3/
18. 1. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
E /3/
20. 1. v 10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem 
mimo předpl.
21. 1. v 17.00 
W. Allen: Prokletí nefrit. škorp. 
M /3/
22. 1. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
O /3/
24. 1. v 19.00 
Eduardo De Filippo: Filumena 

Marturano  
X /3/
25. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefrit. škorp. 
G /3/
29. 1. v 10.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
30. 1. v 10.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
zadáno

MALÁ SCÉNA
3. 1. v 17.00 
K. Dušková: Vánoční punč    
Hra o narození Ježíška v netradič-

ním podání.
V nebi mají všichni napilno, chys-

tají se na příchod nového života. Ne-
beská čekárna je plná Andělů, kteří 
jako malé děti o štědrém dni nedo-
čkavě vyhlížejí, kdy se na obloze roz-
září první hvězda, kdy se otevřou 
dveře zamčeného pokoje a oni sta-
nou před třpytícím zázrakem Vánoc.       

mimo předpl.
6. 1. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako

STRANA 27 Kultura NJR – LEDEN 2014

roveň mrazivých situací.
Vstup 120/80 Kč.
26. 1. v 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Pohádka o tom, že nemusí hořet, co 

je potřeba uhasit, a není lehké znovu 
zapálit, co bylo jednou uhašeno. Hlav-
ně bude potřeba vzbudit oba hasiče 
a nikdy se neví, jestli jim zrovna dneska 
pojede auto. Jo, a taky jsou tam písnič-
ky. V případě skutečného požáru volej-
te 150! Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Káca Kacafírek, Michal Šmidla 
Pokorný a Martin Skřítek Kolář.

Vstup 50 Kč.
29. 1. v 19.30 
SÓLO PRO LU
Jana Svobodová a Jing Lu
www.divadloarcha.cz/cs/predsta-

veni/solo-pro-lu
Jing Lu vás zavede na čínské tržiště 

osmdesátých let. Přestože je Jing Lu 
sama na scéně, setkáte se s jejími pří-
buznými, se spolužáky či učitelkou 
tělocviku. 

Vstup 160/50/140 kopu za DIOD.

Jarní 22 – Horní Kosov

11. 1. v 10.00
VESELÁ SOBOTA
Písničkové dopoledne se soutěže-

mi o ceny.
18. 1. v 10.00
K A R N E V A L V  D I V A D L E
Zábavná show v maskách.
25. 1. v 10.00 
POHÁDKOVÝ KOLOTOČ
Představení plné pohádkových pís-

niček a pohádka. 

Tolstého 2, tel. 567 571 671
12. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ GALAKON-

CERT FILHARMONIE G. MAH-
LERA 

„v rytmu vídeňských valčíků“
Prestižní, reprezentativní galakon-

cert slavných děl J. Strausse ml., jeho 
otce, jejich současníků a dalších ve-
likánů zlaté éry valčíků a polek, do-
plněný o neméně slavné a úspěšné 
skladby z fi lmů a muzikálů.

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 
Jiří Jakeš – dirigent a sólisté fi lhar-
monie.

30. 1. v 19.00 
MIROSLAV DONUTIL: Cestou 

necestou
Historky ze života svých přátel 

i vlastní příběhy v neopakovatelném 
podání Miroslava Donutila. Pořad 
vynikajícího vypravěče, proložený 
písničkami. 

Brněnská 29

17. 1. v 15.30 
DRÁTKOVÁNÍ S DĚTMI A RO-

DIČI
Pro rodiče s dětmi 7 – 9 let.
Objevte úžasné možnosti tvoření 

a přijďte si kreativně hrát a vytvářet.
Od 15.30 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 29.
Přihlášky na melounova@ddmjih-

lava.cz nebo tel. DDM 567303521 
do 14.1.!

Vstupné: rodič a dítě 100,- rodič 
a 2 děti 150 Kč. Kapacita omezena.

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 legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce. 

mimo předpl.
7. 1. v 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také biblic-

ký příběh o třech tučňácích, kteří pře-
žijí potopu světa. Jak to udělají a zda 
jim v tom pomůže Bůh, se dozvíte 
z představení určeného všem věkovým 
kategoriím, zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.
10. 1. v 19.30 
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky   
Divadelní podoba slavné novely Bo-

humila Hrabala, kterou proslavil os-
carový fi lm Jiřího Menzela. Tragiko-
medie tělesného a lidského dospívání 
Miloše Hrmy na malém středočeském 
nádraží v období protektorátu, tragi-
komedie o milování a hrdinství… 

mimo předpl.
14. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné
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, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.
23. 1. v 19.30 
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky     
mimo předpl.
24. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.
28. 1. v 10.00 
U. Hub: Tučňáci na arše 
mimo předpl.

Brněnská 54

22. 1. v 19.30 
MALINA Brothers 
Koncert. 
27. 1. v 19.00 
SLOVENSKO 
Majestátní hrady i lidová archi-

tektura, historická města i štíty Vy-
sokých Tater. Krápníkové jeskyně 
i hluboké soutěsky Slovenského ráje. 
Krásy země našich nejbližších souse-
dů aneb kde jste ještě nebyli? 

Celovečerní diashow Martina Loewa.

Tyršova 12, tel. 734 586 402

10. 1. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Radioaktivní groteska
Vyslechněte si hlášení. Vedení žá-

dá zaměstnance, aby se převlékli do 
čistých stejnokrojů a umožnili mi-
nistru Baďurovi nerušenou prohlíd-
ku veškerých částí provozu elektrár-
ny, kromě jádra reaktoru a úklidové 

komory ve druhém sektoru. Ra-
dioaktivní groteska o jednom dějství 
a předvídatelném konci, který přesto 
uspokojí. Hrají: Martin Kacafírek, 
Michal Kouba, Jiří Varhaník, Martin 
Kolář, Hynek Stehlík, Jakub Vyvážil, 
Michal Pokorný, Karolína Koubová 
a Markéta Ketnerová.

Vstup 90/70 Kč.
12. 1. v 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit, a není lehké 
znovu zapálit, co bylo jednou uha-
šeno. Hlavně bude potřeba vzbudit 
oba hasiče a nikdy se neví, jestli jim 
zrovna dneska pojede auto. Jo, a ta-
ky jsou tam písničky. V případě sku-
tečného požáru volejte 150! Hrají: 
Adéla Grossmannová, Martin Káca 
Kacafírek, Michal Šmidla Pokorný 
a Martin Skřítek Kolář.

Vstup 50 Kč.
15. 1. v 19.30 
PIRÁTI aneb TAJEMSTVÍ 

MOŘSKÉ TRUHLY
Th e Mime Prague uvádí
komická pantomima
Komická pantomima o tom, co si 

vychováme, to máme. Špatná nálada. 
Hlad. Nouze. Neúspěch v boji. Sku-
pinu pirátů provází frustrace a nic 
nenasvědčuje tomu, že by mohlo být 
někdy lépe. Přesto se jednoho dne 
objeví prostá naděje, která však mů-
že představovat jiné hodnoty života, 
než je zisk a majetek ...

Autorské představení studentů ka-
tedry pantomimy HAMU v režii Ra-
dima Vizváryho.

Vstup 160/50/140 kopu za DIOD.
17. 1. v 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 ode-
hrává u nás, protože láska, sex a přá-
telství mají všude stejnou sílu. Trak-
tor! Nevhodné pro děti do 15 let!

Vstup 80/60 Kč.
19. 1. v 19.00 
MILAN UHDE: VÝBĚRČÍ
Už to mohlo být, nebýt lidí.
Byl už letos u vás výběrčí? Nač si 

dát pozor? Jak se dá bránit proti vý-
běrčímu? Dá se proti výběrčímu vo-
dy plynu a elektřiny vůbec bránit? 
A co na to Hlavní správa? Nečerpáte 
náhodou přes plombu? Nepečete si 
buchty a nesvítíte si zbytečně? Hra-
je: Kryštof Čeřovský

Vstup 90/70 Kč.
24. 1. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Radioaktivní groteska
25. 1. v 19.30 
NORWAY TODAY
Hra o dvou, kteří už nevěděli, jak 

dál.
Julie a August, hrdinové Bauersimo-

vy hry, jsou velmi nevyrovnaný pár – 
pragmatická Julie vidí sebevraždu ja-
ko jediné logické východisko ze svého 
zbytečného života a má pro to nevy-
vratitelné argumenty, nejistý August 
se pokouší na poslední chvíli z celého 
podniku vylhat; ze střetu jejich odliš-
ných povah vzniká řada vtipných a zá-


