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Ještě se dnes někdo bojí čertů? Ve 
vesnici Dalskabáty již vůbec nikdo! 
Proto je tam nutné rozpoutat peklo! 
Klasická pohádka v novém kabátu. 
Jihočeské Malé divadlo

mimo předplatné 

11. 1. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách
rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. 

Odpolední představení začínáme 
hrát před divadlem, dopolední ve 
foyer.  

mimo předplatné

12. 1. v 19.00 
Klaus Mann: Mefi sto
DIVADLO J. K. TYLA
Proč zůstat slušným člověkem? 

Není smysluplnější prodat svou 
duši?

DJKT Plzeň        
X/3

13. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
C/2

14. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi
dramatizace románové kroniky
Na pozadí zvyků, svátků a tradic 

prožívají obyvatelé vesničky Hab-
růvka své dojemné, komické i kru-
té osudy. Když do harmonie pří-
rodního koloběhu vstoupí lidské 
vášně, slabosti a touhy, mění se 
zdánlivě poklidná vesnice v dějiště 
velkého dramatu lásky a zrady, nadě-
je a odpuštění. Touto nesmrtelnou 
mozaikou lidských osudů se vracíme 
ke kořenům, tradicím a řádu fungo-
vání lidského společenství.

E/3

17. 1. v 17.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
Š/3

18. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
O/2

20. 1. v 19.00 
MYSTERIUM ČASU
Pražský komorní balet
Tři baletní inscenace:  
Teď2 /20 min/, Chvilka POEzie 

/20 min/, Mysterium času /30 min/ 
mimo předplatné 

21. 1. v 16.00 
Pohádkové čtení na schodech
VIETNAMSKÉ POHÁDKY 

 
mimo předplatné

21. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
G/2

24. 1. v 19.00 
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. 

mimo předplatné 

25. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
KV/2

26. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
L/3

27. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
R/3

28. 1. v 19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
B/2

30. 1. v 19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předplatné 

31. 1. v 19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 

Rok na vsi 
H/3

MALÁ SCÉNA

10. 1. v 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 předplatné 

20. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
nevhodné do 15 let
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla.
mimo předplatné 

DIVADELNÍ KLUB HDJ

16. 1. v 19.30 
Jazzový večer:
THE NEW TRIO MUH, kte-

ré tvoří vynikající italský pianista 
Roberto Magris, jeden z nejlepších 
evropských kontrabasistů Franti-
šek Uhlíř a česká bubenická legenda 
Jaromír Helešic. 

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – 

Horní Kosov

14. 1. v 10.00 
HRÁTKY S JEŽKEM 
Písničkové a soutěžní představení.

21. 1. v 10.00 
POHÁDKY TAK TROCHU NA 

DRA KA 
Písničky z pohádek a pohádka.    

28. 1. v 10.00 
Maškarní KA RNEVAL

Pro děti a dospěláky taky.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

12. 1. v 19.00 
ALTAJ – velehory v srdci Sibiře
Digitální diashow Martina Loewa.

Dům kultury
Tolstého 2

17. 1. v 19.00 
Edward Taylor: VZTAHY NA 

ÚROVNI
Divadelní společnost HÁTA - záru-

ka dobré zábavy!
Vztahy na úrovni je velmi svižná 

moderní komedie ze zákulisí vyso-
ké politiky, která nevynechává ani 
milostný život mužů sedících na vliv-
ných křeslech v Evropské obchodní 
komisi. 

22. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ GALAKON-

CERT
Na programu budou slavná díla 

Johanna Strausse ml., operní árie, 
dueta a předehry, hudba fi lmová i 
muzikálová.

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera 
Jihlava, Jiří Jakeš - dirigent, Mirosla-
va Časarová - soprán, Bohdan Petro-
vič - baryton, sólisté fi lharmonie.

Vstupné: 250 Kč a 200 Kč, na kon-
cert platí předplatné „A“, předprodej 
vstupenek zajišťuje DKO Jihlava. 

DIOD
Tyršova 12

4. 1. v 19.30 
ORLANDO
Divadlo Masopust (Praha)
Fantaskní biografi e mladého šlech-

tice, román převedený do formy 
sytě scénické hostiny. Jako předkrm 
Orlandův milostný vztah s královnou 
Alžbětou, hlavním chodem je hledání 
naplněného života v průběhu několi-
ka století a chuťovou tečkou se stáva-
jí dostihy v sarkasmu a sebeironii na 
genderově nekorektní téma… 

Režie: Anna Petrželková 
Hrají: Anežka Kubátová, Miloslav 

König, Tomáš Dianiška, Martina 
Krátká, Ivana Šolcová Námět: Virgi-
na Woolfová, Lenka Langronová Pře-
klad: Kateřina Hilská Adaptace: Tere-
za Marečková, Anna Petrželková

Dramaturgie: Tereza Marečková 
Scéna a kostýmy: Hana Knotková 
Hudba: Jakub Kudláč Délka před-
stavení: 90 minut

Vstup 280/200 Kč.

7. 1. v 19.30 
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární 

komedie o divadle, lásce a fi lmech, 
které si všichni natáčíme, aniž by-
chom se na ně chtěli dívat. Pokud 
chcete zažít něco výjimečného, 
musíte si to vymyslet, napsat, zor-
ganizovat, narežírovat, nazkoušet a 
zahrát. Nebo se přijďte podívat, jak 

to promítáme my.
Hrají: Adéla Grossmannová, Mar-

kéta Holoubková, Martin Káca 
Kacafírek, Markéta Ketnerová, Mar-
tin Skřítek Kolář, Michal Šaman 
Kouba, Kamila Koubová, Karolí-
na Koubová, Markéta Sokolová, Jiří 
Šalomoun, Pavel Štěpán, Jiří Varha-
ník a Jakub Vyvážil Scénář a režie: 
Martin Skřítek Kolář Představení je 
přístupné od 15 let.

Vstup 100/80 Kč.

11. 1. v 19.30 
GUIDE
Věra Ondrašiková and company 

(Praha)
Co se stane, když se spojí moder-

ní tanec a moderní světelné techno-
logie? Představení Guide vzniklo v 
dílně choreografk y Věry Ondrašíko-
vé, která má za sebou řadu oceňova-
ných inscenací a ve spolupráci s Da-
nem Gergorem, který je jedním ze tří 
zakladatelů pražského festivalu světla 
Signal a dlouhodobě se věnuje video-
mappingu a světelným inscenacím. 

Světlo je v inscenaci využíváno 
místo kulis a působivě vytváří obraz 
utopického světa a podtrhuje silnou 
atmosféru celého představení.

Vstup 160/80 Kč.

13. 1. ve 20.20 
PECHAKUCHA NIGHT JIH-

LAVA VOL. 4
Další sada prezentujících, další 

nevšední zážitky ve formátu 20×20. 
První ročník projektu PechaKu-
cha Night Jihlava se uzavře v den, 
kdy se někteří lidé skoro bojí vyjít 
na ulici. Pátek třináctého je symbo-
lem obav, předsudků, tmářství nebo 
pro někoho hororového žánru. Je to 
symbol vyšší moci, která nás přesa-
huje a může za naše nezdary nebo 
naopak úspěchy. 

Pojďme tomu všemu čelit společ-
ně. Pojďme dokázat, že pátek tři-
náctého může být den, jako každý 
jiný. Nebo snad ne? Čeká vás opět 
10 vystupujících z nejrůznějších 
oblastí lidské činnosti. Perfektní 
bar a tentokrát trochu míň eklektic-
ký DJ, abychom to všechno mohli 
společně probrat.

Vstup 100/120 na místě.

21. 1. v 19.30 
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo. Vstup 100/80 

Kč.

24. 1. –  25. 1. od 16.00 – 22.00 
EKOTOPFILM TOUR

Festival fi lmů o přírodě poprvé v 
Jihlavě. 

Ty nejlepší fi lmy o životním pro-
středí z celého světa přiváží ve 
dnech 24. a 25. ledna do DIODu v 
Jihlavě festival Ekotopfi lm. Filmový 
program, složený z vítězných fi lmů 
festivalové soutěže, startuje oba dny 
v 16.00 a promítá se až do 22h. 

 V úterý na návštěvníky od 18.00 
čeká i exkluzivní přednáška kouče a 
bývalého prezidenta Microsoft  Euro-
pe Jana Mühlfeita, na které pomůže 
odemknout dětský potenciál. Veške-
rý program festivalu je zdarma.

1. 2.   
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 

KOMUNISTY
Ladislav Zibura, cestovatelský 

stand-up.
Vstup 140/120 Kč.


