
STRANA 38 Kultura / Kina NJR – DUBEN 2018

26., 27., 28. 4. a 2. 5. ve 20:00, 
29. 4. v 17:30, 1. 5. v 17:00

Dvě nevěsty a jeDna 
svatba

Komedie, romantický / ČR / 130,-
Marie je typická městská singl. 
Režie: T. Svoboda/ Hrají: Anna 

Polívková, Jan Dolanský, Ester Geisle-
rová, Eva Holubová, Bohumil Klepl.

28. 4. v 15:00
PaDDington 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 80,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých, a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nej-
lepší dárek ke 100. narozeninám své 
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za 
dobrodružstvím začne, když je tento 
dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters.

30. 4. v 19:30
HaPPy enD
Drama / Francie / 107min / titul-

ky / FK / 80,- / 15+
Michael Haneke se vrací se son-

dou do života jedné „lepší“ evropské 
rodiny, kterou pozoruje se svébyt-
ným a velmi trpkým smyslem pro 
humor. 

Režie: M. Haneke / Hrají: Isabel-
le Huppert, Jean-Luis Trintingnant, 
Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin.

1. 5. v 15:15
jumanji: vítejte v Džun-

gli!
Dobrodružný, akční, komedie / 

USA / 111min / dabing / 80,-
Když čtveřice školáků objeví starou 

videoherní konzoli se hrou, o kte-
ré nikdy neslyšeli - zvanou Juman-
ji - ocitají se všichni vzápětí v džun-
gli, v níž se hra odehrává, a stávají 
se postavami, které si zvolili: z počí-
tačového hráče Spencera se stává 
odvážný dobrodruh, náruživý spor-
tovec Fridge přijde (dle svých slov) 
„o horního půl metru těla“ a stane se 
z něj drobný génius, ze všemi oblí-
bené Bethany se stává profesor ve 
středním věku a zamlklá samotářka 
Martha je drsnou bojovnicí. Společ-
ně zjišťují, že Jumanji není hra, kte-
rou si můžete jen tak zahrát - musíte 
ji přežít.

Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-
ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas.

2. 5. v 17:00
nemilovaní
Drama / Rusko, Francie / 127min 

/ titulky / 90,- / 15+
Žeňa a Boris procházejí bolest-

ným rozvodem. Pohromadě je drží 
už jen poslední starost: prodej bytu; 
jinak si oba zařídili nový život po 
svém. Žeňa si našla staršího bohaté-
ho muže, Boris čeká dítě s kolegyní 
z práce. 

Režie: A. Zvjagincev/ Hrají: 
Marjana Spivak, Matvěj Novikov, 
Aleksej Rozin

KLUBY
Music Club BEZVĚDOMÍ, 

Jiráskova 6 
11. 4. 19.00
CHronosPHere / sPeeDC-

law / uRAl / joke it 

Thrash attack ve středu 11.4 v jih-
lavském Bezvědomí! Brzy doplníme 
další zahraniční hosty a také místní 
lokální thrasheads!! 

13. 4. 21.00
jungle FigHt vol:iii 

(10 years notoriC nat-
ty) – Dj D.i.s (němeCko) 
RAggajungle.biz / Dj Hun-
DreaD (RAggajungle.
Cz) / mC aFaRAstaFa aka 
bongokat(notoriC nat-
ty) / Djs kazPa-Flowtekk-
surFa (notoriCnatty) 

Máme tady další díl Jungle Fight 
eventu, který je zaměřený v dnešním 
rovném neuro světě na pořádně zlá-
mané ragga beaty.

Tento večer bude rovnou i oslava 
10 let NOTORIC NATTY! 

VSTUP: 100,-

14. 4. 20.00
oslava 4 let bezvěDomí 
Zveme Vás na oslavu podniku Bez-

vědomí, kde to všechno začalo již 
na Havířské ulici. Podnik si jméno 
nechal, a pokračoval v prostorách na 
andrese Jiráskova 6. Děkujeme všem 
příznivcům a přijď i ty zavzpomínat 
na vznik malé hospůdky, z které se 
později stal Music Club Bezvědomí. 
Zahraje jihlavská kapela Raving Ed a 
mnoho dalších. 

18. 4. 19.00
konCert a PŘeDnÁŠka - 

It’s everyone else /electro hardcore/
Průmyslová smrt 15 let – Jihlavská 

kapela Průmyslová smrt bude sla-
vit 15ti leté výročí svojí existence. 
Kapela vystupovala nejen na míst-
ních, ale i světových podiích. Dozví-
me se pikantnosti z cest a nahléd-
neme na fotografie, kde to všechno 
začalo.

20. 4. 21.00
Drum anD bÉz - DeaDly 

viPerz – Dva seHRAní Djs 
akiRA & anakin 

Jsou na české scéně nejlepší vol-
bou, pokud chcete slyšet nejčerstvěj-
ší novinky, i zapomenuté klasiky. 

Akce, na kterých spolu od té doby 
vystoupili, už asi nikdo nespočítá, 
stejně jako desky, mixy a propoce-
né trika tanečníků. Např. Let It Roll, 
Cosmic Trip, Summer Of Love, Bu-
sh,... Vystoupili i po boku největších 
hvězd dnb nebe, jako Friction, Andy 
C, Spectrasoul, High Contrast, Lon-
don Elektricity, Cyantific, Commix, 
Sub Focus, John B, , Pendulum, Noi-
sia, Chase & Status, Shy FX a mno-

ho dalších a dalších. 
Support: Ultima crew Djs - Ulti-

ma crew multižánrové uskupení 
Djs a promotérů z Vysočiny. Díky 
multižánrovosti je naše crew na 
Vysočině úplně jedinečná, nová a 
hudebně velmi rozmanitá. Crew 
se zabývá různými druhy hudby 
od Tech - Housu, Techna, Groovy 
Techna, Funky Techna, Hargroovu, 
Drum and Bassu. 

VSTUP: Do 22:00 90,- / od 22:00 
120,-

21. 4. 
maniak 
Brněnský Maniak se hlásí do služ-

by jako prozatím nejčerstvější posi-
la BiggBoss labelu. Na kontě má už 
například mixtape s názvem Ach 
Ano, jenž doprovází několik video-
klipů, aktuálně však dokončil debu-
tové release pod BiggBoss, jímž je 
EP AK-47 s hosty jako Vladimir 518, 
Refew nebo Orion. 

Support zveřejníme již brzy.

25. 4. 
slam Poetry 
Jako rituální totem vprostřed pré-

rie, stojí mikrofon zaklesnutý ve sto-
janu uprostřed pódia. Napětí by se 
dalo krájet, šňůra si ani nedovolí se-
be míň se pohnout. Jeden po dru-
hém přistupují mistři slova, připra-
veni do posledního rýmu bojovat 
o vítězství v nervy drásajícím klá-
ní. Publikum se nechává uhranout, 
rozesmát, rozplakat, dojmout - a stej-
ně tak může při sebemenším názna-
ku chyby a tuctovitosti soutěžícího 
nemilosrdně vypískat.

26. 4. 20.00
X-torsion - /grinDCore/ 

ŠPanělsko 
Kapela vznikla v Barceloně v roce 

2014, jsou to bývalí členové Apoca-
lyptic Terror, The Capaces, Cs-137, 
”E 150, Holocaust In Your Head, H-
zero, Net Weight, … 

Hrají velmi rychlou horkovzduš-
nou hardcore s některými prvky 
grindcore. 

Support: Lokální grind 

27. 4. 21.00
PsylanD 2 
Tentokrát se podíváme do lesní 

říše, kde na vás bude čekat lesní víla, 
která se postará. aby váš zrak napl-
nila barvami a duši očarovala svou 
krásou. Lesem plným psychedelic-
kých barev a tvarů vás provede Dja-
ne Juzuelka se svým Minimalem, o 
Techno se postará Fizzy, a v nepo-

slední řadě vás čeká i velká dávka 
Psytrancu, od Lukk Raine, Manwe, 
Smotys a Oscar. Budeme mít pro vás 
nejedno překvapení, které vás pohltí 
do těch nejtemnějších zákoutí lesa. 

SOUL Music Club, Žižkova 15, 
tel. 604 582 662 

2. – 3. 4. 18.00
tomÁŠ klus v soulu!  
Jarní miniturné #prostekoncertv-

klubu už nedočkavě klepe na dve-
ře.“ Po loňských kulturních domech 
a sportovních halách si chceme užít 
komornější klubovou atmosféru, a 
hned dvakrát. První koncert ode-
hrajeme v pondělí 2. dubna, a druhý 
den v úterý 3. dubna si jej dáme zno-
va! A již teď můžeme prozradit, že 
na těchto koncertech v Soulu zazní i 
první singly z nové desky!“

Vstup: 550,- / předprodej on-line 
na www.soulmusicclub.cz

(open 18:00, koncert 19:00)

14. 4. 20.00
vzHůru a níž - kŘest 

alba nePŘestÁvej DýCHat!
Hosté: El Brkas, 365 a Čardáš klau-

nů.
Kapela Vzhůru a níž vydává v pořa-

dí již druhé studiové album, pro 
které si vybrala název „Nepřestávej 
dýchat“! Slavnostní večer proběh-
ne, jako tradičně, v Soul music clu-
bu, kde uslyšíte vůbec poprvé naživo 
většinu písní z desky. Těšit se můžete 
také na speciální hosty, včetně kapel 
El Brkas a 365.  

Vstup: 100,-

20. 4. 20.00
muCHa v soulu! 
Kapela Mucha zahraje opět v Jihla-

vě, tentokrát v Soul music clubu!
Mucha je brněnská pseudopunko-

vá formace, sdružená kolem písnič-
kářky a podivínky Nikoly Muchy, jež 
se do povědomí společnosti dostala 
svým nevybíravým vystupováním, 
podivným účesem, a zejména svý-
mi provokativními písněmi oslavu-
jící mužskou neschopnost, gendero-
vou nespravedlnost, různé úchylky, 
menšinový útlak, život v moravské 
metropoli a jiné podivnosti života. 
Kapela vydala tři alba a to Slováckou 
Epopej (2013) a Josefene (2014). 
Třetí album Nána vyšlo v listopadu 
2016.

Vstup: 200,- / předprodej on-line 
na www.soulmusicclub.cz

21. 4. 21.00
teCHnostate vol.1
Přátelé, je nám ctí vám představit 

nový projekt, který Jihlava tak moc 
postrádala! Tímto chceme oslovit 
vás, ano přesně vás, PARTY PEOP-
LE, kteří si přijdete vychutnat pořád-
nou nálož TECHNA, a tím nemys-
lím jen poslech, ale samozřejmě i 
taneční odvaz, který prostě k technu 
odjakživa patří. Pro 1. díl jsme si pro 
vás připravili opravdu někoho, kdo 
vás potěší a nenechá v klidu sedět, 
a to brněnský projekt Thin & Thick, 
za nímž stojí známé tváře na českém 
poli elektronické hudby, Duncan 
Grey a Andy Smitth. Jsou rezident-
ními DJs hudebního klubu EXIT, 
a od svého vzniku v roce 2014 pra-
videlně vystupují na významných 
domácích eventech, jako jsou Dark 
Hall, Mácháč Festival, Stability, Let 
It Roll, anebo na exkluzivních sil-
vestrovských oslavách v brněnském 
Bobycentru a Sono Centru.


