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už víc než rok emocionálně na dně. 
Nemůže psát, nemůže dýchat, ne-
může si vzpomenout na smysl živo-
ta. Jeho jediným přítelem je alkohol. 
Abe přijíždí učit na fakultu do malé-
ho města. Brzy se zaplétá se dvěma 
ženami – s osamělou profesorkou 
Ritou a s jeho nejlepší studentkou 
Jill. Při jednom obědě vyslechnou 
Abe a Jill zvláštní konverzaci cizích 
lidí u vedlejšího stolu. Tento oka-
mžik Abea změní a on si začne plný-
mi doušky vychutnávat život. Tato 
změna spustí řetězec událostí, které 
ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Sto-
ne, Joaquin Phoenix, Parker Posey, 
Meredith Wagner

30., 31. 7. a 1., 2. a 3. 8. v 20.00
Mission: Impossible – Národ grá-
zlů
Akční thriller / USA / titulky / 
120,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na 
mise, jejichž úspěšné splnění je ne-
možné a  jde znovu po krku těm nej-
větším grázlům současného světa. A 
jak je jeho dobrým zvykem, většinu 
krkolomných kaskadérských scén to-
čil Tom Cruise sám a bez dubléra, a 
tak budou diváci společně s hlavními 
hrdiny cestovat po celém světě, pro-
letí se Airbusem (zvenčí), sklouznou 
se po střeše vídeňské opery a zazávo-
dí si sporťákem na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom 
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, 
Alec Baldwin

31. 7. a 1. 8. v 17.00
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 120,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stár-
nout? Ani ne třicetiletá Adaline ha-
varuje a stane se zázrak – nejen, že 
nehodu přežije, ale navíc už nikdy 
nezestárne ani o den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v 
běžném životě, bezmocně sleduje, 
jak její dcera stárne. Po letech osa-
mocení se objevuje Ellis, do kterého 
se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než 
se Adaline setká s otcem přítele Wil-
liamem. Ten totiž v Adaline pozná 
dívku, kterou před lety miloval…
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake 
Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn

1. 8. v 19.30
Nenasytná Tiff any
Dobrodružně hororová komedie / 
ČR / 80min / 110,- / 15+
Pepa tráví většinu času vysedáváním 
po hospodách. Aby si vydělal na ži-
vobytí, vykrádá chaty a vše prodává 
v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen 
při činu a během následného útěku 
náhodou objeví starou videokame-
ru. Ta skrývá záznam, který odhalu-
je cestu k netušenému pokladu. Brzy 
však pochopí, že aby ho získal celý, 
nebude muset podstoupit jen hodi-
ny kopání. Cena bude mnohonásob-
ně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha, 
Jiří Panzner, P Jeer Van Eck, Petr 
Čtvrtníček, Jitka Pavlišová
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Koncerty

PROGRA M FESTIVALU 
VYSOČINA FEST

 6. - 11.7

6. 7. – 8. 7. 
VYSOČINA FEST – dopro-
vodný program na Masary-
kově náměstí

PONDĚLÍ 6. 7. 

17.00 – 18.00 
divadlo Kvelb – Český Kašpárek 
Kterak český Kašpárek se zvířátky 
principála zlého potrestal aneb Jak si 
vodník na fl ašinet zahrál a čert holou 
hlavu v kotli uvařil – v podání česko-
budějovického pouličního divadla, 

18.00 – 19.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
   
19.00 – 20.00 
divadlo Kvelb – Otesánek  
Rostoucí „udělané“ děťátko Otesá-
nek pojídá kromě všech možných 
věcí a bytostí také fyzikální veličiny 
a jiné nehmotnosti. Mizí v něm po-
stavy - loutky všech možných druhů, 
od marionet z domácího loutkového 
divadélka až po lidi. Zkrátka něco, co 
má obrovskou chuť.

20.00 – 20.30 
Zero Number One  
Jihlavská kapela fungující od roku 
2007. Tři členové (Mojše, Jiřina, 
Maci), dříve hrající v Tabletkách, se 
rozhodli založit skupinu, která bude 
vytvářet emocemi nabitou hudbu. 
Snahou přistupovat k tvorbě bez 
předsudků k hudebním stylům, do-
chází ke vzniku žánrově hůře zařa-
ditelné hudby, a proto můžete slyšet 
například vliv indie, folku, rapu, dan-
cu a dalších stylů.

20.30 – 21.30 
Vzhůru a níž   
Mladá jihlavská kapela hrající převáž-
ně autorskou tvorbu. V únoru letoš-
ního roku vydali debutovou desku 
společně s videoklipem.

ÚTERÝ 7. 7.

16.00 – 17.00 
Highlanders - Bluegrass z Vyso-
činy. 

17.00 – 17.30
divadlo Kvelb – Černá hodinka 
Chůdařský výlet mezi lidi v podo-
bě ztřeštěné rodinky, která se ocitla 
v neznámém městě. Rodina je hra-
vá, ihned se chytá podaného prstu. 
Neustále se musí starat o neukáz-
něného dědu, přerostlé nemluvně a 
promiskuitní matku. S muzikou, ve 
svátečním šatě, jde ulicemi, vytváří 
improvizované situace, neplechy a 
konfl ikty, vyvolává nepokoje a růz-
nice, zkrátka vychytaná partička po-
divné famílie.

17.30 – 18.30 
Metropolis Dream Th eater - Jih-
lavští rockeři v akci

18.30 – 19.00 
divadlo Kvelb – Černá hodinka - 
pokračování 

19.00 – 20.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
  
20.00 – 20.30 
divadlo Kvelb – Černá hodinka - 
pokračování 

20.30 – 21.30    
Skalingrad - Skalingrad, nebo také 
Skajana je ska kapela původem ze 
Žďáru nad Sázavou. Jedenáct hu-
debníků v obsazení zpěv, trubka, 
ságo, pozoun, bicí, kytara, baskyta-
ra, klávesy. 

STŘEDA 8. 7.

16.00 – 17.00 
Devět životů   
Sympatická mladá kapela z Luk nad 
Jihlavou preferuje autorskou tvor-
bu. 

17.00 – 17.30 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
Komedianti vyrazili do ulic a mezi 
lidi. Velké 4m loutky tančí, šašek na 
chůdách svádí počestné dámy, hra-
je muzika, někdo si tahá knedlíky z 
rukávu, aby s nimi žongloval, jiný si 
cpe trumpetu do nosu, tu a tam se 
mihne dřevěná postava. Co se týče 
kostýmů a masek – kejklíři, šašci, 
fantaskní individua, masky benátské 
noci, kolombína, pierot, podivné 
ryby, ptáci, lidi atd. 

17.30 – 18.30 
Madame Butt erfl y - čtyřčlenné le-
dečské kvarteto s ženským zpěvem. 
Naděje české kytarové scény hraje 
již od roku 2007. 

18.30 – 19.00 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
- pokračování 

19.00 – 20.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
 
20.00 – 20.30 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
– pokračování

21.00 – 22.00 
Funky Ship Třešť - devítičlenná 
kapela z Třeště, která hraje ve stylu 
funky, ale míchá do něj všechny své 
oblíbené styly.

8. 7.  20.00 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Open air muzikál. Městské divadlo 
Brno.
Předprodej: 350 Kč - při prokázání 
zakoupené vstupenky na Vysočina 
Fest 2015. Ostatní 400 Kč. Na mís-
tě: 500 Kč. 
Amfi teátr Jihlava. 

9. 7. – 11. 7. 
VYSOČINA FEST 2015
Multižánrový kulturní festi-
val.  Amfi teátr Jihlava. 

ČTVRTEK 9. 7. 2015

HLAVNÍ STAGE
15.30 - 16.00 
Autorské kapely 3. místo.
17.00 – 18.15 
ANNA K.
19.00 – 20.15 
V. DYK & B-SIDE BAND
21.00 – 22.15 
CHINASKI
23.00 – 00.00 

HORKÝŽE SLÍŽE

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
LIKE IT
18.15 – 19.30 
DARA  ROLINS
20.30 – 21.45 
TOP DREAM COMPANY
22.45 – 00.00 
MOJA RECPÁTEK 

PÁTEK 10. 7. 2015 

HLAVNÍ STAGE
15.30 - 16.00 
Autorské kapely 2. místo.
17.00 – 18.15 
ANETA LANGEROVÁ
19.00 – 20.15 
ARA KA IN + LUCIE BÍLÁ
21.30 – 22.45 
WANASTOWI VJECY
23.45 – 01.00 
CECHOMOR

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
PRA GO UNION + CHAMPION 
SOUND
18.00 – 19.15 
VISACÍ ZÁMEK
20.15 – 21.30 
XINDL X
22.45 – 00.00 
STROMBOLI

SOBOTA 11. 7. 2015

HLAVNÍ STAGE
14.15 - 14.45 
Autorské kapely 1. místo.1
5.15 – 16.30 JAROSLAV UHLÍŘ
17.15 – 18.30 
MANDRA GE
19.15 – 20.30 
MICHAL HRUZA
21.30 – 22.45 
NO NAME
23.45 – 01.00 
INÉ KA FE

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 
MELODY MAKERS
18.15 – 19.30 MNÁGA A ŽDORP
20.30 – 21.45 WOHNOUT
22.45 – 00.00 KONTRA FAKT

9. 7.  16.00 
ŠEUCOUSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby 
ze Skutče. Pořadatel: statutární měs-
to Jihlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME. Na Masarykově náměstí.

16. 7.  16.00 
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby 
ze Žďáru nad Sázavou. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura TIME. 
Na Masarykově náměstí.

17. 7.  13.00 
ČEŘÍNEKFEST 2015
8. ročník u Jurdy z Divokýho Billa na 
tý louce zelený. Tomáš Klus, Rybičky 
48, UDG, Imodium, Harlej, Marek 
Ztracený, Zakázaný Ovoce, Wabi Da-
něk, Hakmak, Filtr, Like-It a další.
Dětské dílny, bazén, aquazorbing,di-
vadla a další. Děti do 12 let zdarma.
Parkování a stanování zdarma. Ky-
vadlová doprava.Vstupenky: www.
ticketstream.czHutě – Cejle u Jihlavy 
– vrch Čeřínek, www.cerinekfest.cz


