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sám se sebou… Pohádka o hrdinství 
bez velkých gest a slov, o tom, že prá-
vě outsider může být „velký člověk“  
-  velký duchem a srdcem.  

mimo předpl.

1. 2.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie.
Poklidné plynutí všedních dní v 

jihofrancouzském městečku Zvono-
kosy, kde stereotypní život místních 
obyvatel jen občas zpestří nějaký 
drb nebo milostná aférka, najednou 
naruší rozhodnutí starosty Pěšin-
ky postavit u kostela veřejný zácho-
dek… Rázem se z poklidného malo-
města stává politické kolbiště. 
mimo předpl.

2. 2 17.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splaše-
né nůžky pracuje svérázný a zábav-
ný personál. Když se najednou v 
poschodí nad kadeřnictvím stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

Š/3

3. 2.  19.00 
Michael Cooney:  Habaďůra 

aneb Nájemníci pana Swana  
Situační komedie ze současnosti o 

tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 

mimo předpl.

4. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

T/3

5. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předpl.

6. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie.
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších 

a nejhranějších současných fran-
couzských dramatiků se ocitneme v 
tajemném hotelu - mezi světem ži-
vých a mrtvých. Na svůj návrat do 
světa živých zde čeká několik postav 
- uklízečka i prezident, sportov-
ní reportér a nemocná dívka, léči-
tel (nebo šarlatán?) - všichni jsou v 
tomto „hotelu“ ve stejném postave-
ní a na stejné startovní čáře. Spolu s 
nimi brzy zjistíte, že člověk nachází 
svou lásku nebo začíná opravdově 
žít, když už je téměř pozdě. Podaří 
se jim vrátit zpátky na zemi a pokra-
čovat v novém poznání?

Vtipná a brilantně napsaná hra, kte-
rá nás nutí k zamyšlení, jaké životy 
vlastně prožíváme, jaké máme vzta-
hy ke svým blízkým i sami k sobě. 
G/3

8. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
A/4

9. 2.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh.
Náhlá a prudká láska dvou mla-

dých lidí ze znepřátelených rodů, 
kterou je potřeba prožít intenzivně 
a naplno - co kdyby zítra bylo najed-
nou všechno jinak. 

J/3

10. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

O/3

11. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

F/3

12. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
C/3

13. 2.  19.00 
W.Shakespeare: Romeo a Julie
Valentýnské představení. 
mimo předpl.

16. 2.  10.00 
Molière: Lakomec
Molierova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinily otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, 
že ztrácí svou lidskost, radost i lid-
skou pospolitost, je bezesporu i v 
dnešní době velmi živá. 

mimo předpl.

17. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
KV/4

18. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

L/3

19. 2.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
mimo předpl.

20. 2.  16.00 
Pohádky na schodech
Čtou HERCI Horáckého divadla 

DĚTEM a jejich dospělým ve foyer 
Velké scény. 

mimo předpl.

20. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
B /4/

22.2.  10.00 
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů 
mimo předpl.

23. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
H/3

24. 2.  10.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
mimo předpl.

25. 2.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie 

U/3

26. 2.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

R/3

27. 2.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
E/4

MALÁ SCÉNA

15. 2.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví   pří-
běhy   o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  
koupil  šoféra,  O Plivníkovi, O prin-
cezně, která se nesmála nebo pohád-
ku Účetní a víla. 

mimo předpl.

27. 2.  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 starých 
žen kdesi v New Yorku na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začí-
ná sílit podezření, že titul Nejstarší 
řemeslo se vztahuje právě k nim…  
mimo předpl.

29. 2.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

24. 2.  19.30 
Slovenské AMC TRIO
Stanislav Cvanciger, bicie, Peter 

Adamkovič, klavír, Martin Marin-
čák, kontrabas 

JAZZOVÉ VEČERY V DIVA-
DELNÍM KLUBU pokračují i v roce 
2016. 

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

19. 2.  19.00 
EPYDEMYE  
Koncert kapely z Českých Budě-

jovic.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

6. 2.  10.00 
BUNKR PLNÝ HER 
Soutěže a písničky pro kluky a hol-

čičky.

13. 2.  10.00 
HRA JEME SI S JEŽKEM  
Dneska třeba na CIRKUS. 

20. 2.  10.00 
BUNKR country PARÁDA
Country písničky a soutěže. 

27. 2.  10.00 
POHÁDKOVÉ DÍVÁNKY
Písničky z pohádek, soutěže a taky 

pohádka.             

Dům kultury
Tolstého 2

10. 2.  19.00 
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 

ROZVOD
Všechny postavy ve hře ztvárňuje 

ELIŠKA  BALZEROVÁ.
Vstupné 420, 360 Kč.

21. 2.  19.00 
Emil Artur Longen: DEZERTÉR 

Z VOLŠAN
Chceš poznat pravdu? Umři! 
Kabaretní fraška o nebožtíkovi, 

který utekl ze hřbitova.
Hrají: Oldřich NAVRÁTIL, Kami-

la Špráchalová a další. Vstupné 310 
Kč.

25. 2.  19.00 
LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM 

PETRA  MALÁSKA 
Recitál naší nejpopulárnější zpěvač-

ky, ve kterém uslyšíte známé i zcela 
nové písně. Vstupné 690 – 950 Kč.

DIOD
Tyršova 12

3. 2.  19.30 
OTEVŘENÁ VEČEŘE
NA CHVÍLI SE ZASTAVIT A 

OCHUTNAT SVĚT
Sousedské setkání, v rámci které-

ho Vás čeká ochutnávka specialit z 
cizích krajů, ukázka akrobacie na 
šálách, příjemný hudební program, 
videa jihlavských spolků a další akti-
vity. Kdo by se chtěl podělit o své 
kulinářské umění, je vítán.

Vstupné dobrovolné

12. 2.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI
De Facto Mimo (sk. B)
pravdivá komedie o lásce
Nevyspíme se spolu? Pravdivá 

komedie 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, lás-
ka a scénáristika v praxi. A ve dvo-
jím obsazení! Nevhodné do 15 let!

Vstup 90/70 Kč.

13. 2.  17.00 
JAZZOVÝ ORCHESTR A SBOR 

BROMLEY HIGH SCHOOL
Domácí Hospic Vysočina zve na 

koncert.
Bromley High School je pres-

tižní dívčí škola na jihu Londýna, 
vzdálená sotva 20 minut jízdy vla-
kem od stanice London Bridge. 
Tato škola poskytuje vzdělání pro 
asi 900 dívek od 4 do 18 let. Byla 
založena v Bromley v roce 1883 a 
začátkem 80. let 20. století se pře-
stěhovala do svého nynějšího sídla 
v Bickley. Jazzový orchestr a sbor 
sdružují nejlepší hudebníky ško-
ly, kteří zkouší nejméně ve dvou z 
mnoha ansámblů ve škole. Do ško-
ly dochází přes 20 učitelů posky-
tujících výuku na různé hudební 
nástroje a výuku zpěvu. Dirigent-
ka: Caroline Daniel.

Vstup 100 Kč.

16. 2.  20.00 
TRA BANTEM NAPŘÍČ TICHO- 

MOŘÍM
Dan Přibáň
Vyprávění z nejnáročnější cesty 

Dana Přibáně o setkání dvou svě-
tů, které křižuje jeho žlutý cirkus. 
Napříč pustou Austrálií, kde pro-
blémy střídá špatné počasí a špatné 
počasí problémy, a nic nejde pod-


