Program duben 2019
4. 4. ČT

ALBAND

ST 10. 4. – SO 13. 4.

19.00 hod. Benefiční koncert folkrockové kapely ALBAND podpoří
Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů.
Vstupné 300 Kč předprodej, 350Kč na místě. www.alband.cz

10. 4. ST– DREHBŰHNE BRNO 2019
13. 4. SO XII. ročník Mezinárodního studentského festivalu

v německém jazyce
Letošního ročníku se zúčastní amatérské divadelní skupiny
z České republiky, Německa a Rakouska. Diváci se
mohou těšit na velmi rozdílná představení vždy v 18.00
a příp. i v 19.30. Hry budou uvedeny v německém jazyce!
Podrobnější informace o dalších akcích během festivalu
naleznete na facebooku „DrehbuhneBrno“ nebo na blogu
https://drehbuehnebrno.jimdo.com/, informace
o  předchozích ročnících jsou k dispozici
na http://gruppe07theater.wordpress.com

DREHBŰHNE BRNO 2019

XII. ročník Mezinárodního studentského festivalu v německém jazyce
Letošního ročníku se zúčastní amatérské divadelní skupiny
z České republiky, Německa a Rakouska. Diváci se mohou těšit na velmi
rozdílná představení vždy v 18.00 a příp. i v 19.30. Hry budou uvedeny
v německém jazyce! Podrobnější informace o dalších akcích během
festivalu naleznete na facebooku „DrehbuhneBrno“ nebo na blogu
https://drehbuehnebrno.jimdo.com/, informace o  předchozích
ročnících jsou k dispozici na http://gruppe07theater.wordpress.com

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Program 2019:
St 10. 4. 18.00 zahájení festivalu DREHBŰHNE BRNO 2019
UNSER NEIN (frei nach Aristophanes "Lysistrata")
/ Gruppe 07, FF MU, Brno, CZ /
	Eine Gruppe von Frauen verweigert sich ihren
Männern, um diese zu zwingen, mit dem Morden
und Abschlachten aufzuhören. Doch ihr Protest
verläuft anders als gedacht.
Skupinka žen odmítá své muže, aby je donutila
skoncovat se zabíjením a vražděním. Jejich protest
však probíhá jinak, než si myslely.
Po představení následuje diskuze účinkujících, tvůrců a diváků…
Čt 11. 4. 18.00 PIPPI LANGSTRUMP (Astrid Lingren)
/ Kinderbühne der Neuen Mittelschule Naarn, AT /
Pippi kommt in die Stadt und eswird lustig.
Pippi dorazí do města a hned je veselo.
Čt 11. 4. 19.30 AMYGDALA (frei nach Lukas Bärfuss)
/ Doppel L, PedF MU, Brno, CZ /
	Eine schwarze Komödie über ganz normale Leute,
die die feine Linie zwischen Zivilisation und tierischer
Barbarei überschreiten.
Černá komedie o zcela obyčejných lidech, kteří překročí
hranici mezi civilizovaností a zvířecím barbarství.
Po druhém představení následuje diskuze účinkujících, tvůrců a diváků…
Pá 12. 4. 18.00 	„ES SCHLÄGT MEIN HERZ.“ von diversen –
u.a. Heine, Fontane, Chamisso und Schill
/ die bühne, Dresden, D /
	Eine leidenschaftliche Hommage an die verlorene
Sprache der Balladen.
Vášnivý projev úcty ke ztracenému jazyku balad.
Po představení následuje diskuze účinkujících, tvůrců a diváků…
Pá 12. 4. 19.30 JANA SCHULZ
/ Jana & die Piraten, Wien, AT /
	Ein Solo-Konzert der Akkordeonistin von Jana
& Die Piraten. Morbide Seemannsmusik aus Wien –
Überreste von Punk, Bert Brecht und russischen
Gangsterliedern hört man noch heraus.
Sólový koncert akordeonistky ze skupiny Jana & die
Piraten. Poslechneme si morbidní hudbu námořníků
z Vídně – zbytky punku, Berta Brechta a ruské písně
z gangsterek.
So 13.4. 18.00	UND JETZT: DIE WELT! Es sagt mir nichts, das
sogenannte Draußen von Sybille Berlin
/ Cammerspiele Leipzig, Leipzig, D /
	Eine junge Frau in ihren Zwanzigern bilanziert ihr Leben:
früher Mitglied einer brutalen Mädchengang, heute Yoga,
früher unbeholfenes Knutschen mit Jungs im Zeltlager,
heute Gender-Fragen, früher hochfliegende Ideale,
heute lediglich Pragmatismus und Wodka.
Mladá žena bilancuje ve svých dvaceti svůj život: dříve
členka brutálního dívčího gangu, nyní jóga, dříve
neohrabané mazlení s kluky na táboře, nyní genrové otázky,
dříve obrovské ideály, nyní jen pragmatismus a vodka.
Po představení následuje diskuze účinkujících, tvůrců a diváků…

Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazu ZTP a důchodci sleva.

ukončení festivalu DREHBŰHNE BRNO 2019

14. 4. NE

TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

15. 4. PO

DiHuTaj 2019

16.30 hod., TANEC NA DOSAH RUKY
19.00 hod. Ukázky z repertoáru klasického, moderního i lidového
tance v nastudování studentů Taneční konzervatoře
Brno, příspěvkové organizace Vám slovně přiblíží a celým
programem provedou studenti JAMU.
Rezervace vstupenek: tel.: 724 927 151
vstupné: 100Kč www.tkbrno.cz
Divadlo, hudba, tanec a jiné. 11. ročník multižánrové
14.00–
18.00 hod. přehlídky studentů Cyrilometodějského gymnázia a střední
odborné školy pedagogické Brno a jejich hostů, doplněná
otevřenou diskusí. https://www.cmgp.cz

23. 4. ÚT–
30. 4. ÚT

Scio Škola 
POHYBOVÝ PROJEKT

Zadáno!

Pohybový projekt. Zkoumání principů pohybu sebe sama
a interakce mezi dětmi. brno.scioskola.cz/

26. 4. PÁ

DJP BROUK V HLAVĚ

19.00 hod. Klasická situační komedie – tak trochu jinak. Příběh
o domnělé nevěře v hotelu U galantní kočičky je plný
omylů, záměn, nedorozumění, převleků a podezíravosti.
DJP – Divadlo Járy Pokojského Amatérské divadlo
při sdružení Archa Community.
www.archa-community.cz

27. 4. SO
17.00 hod.

Koncert Tanečního oboru ZUŠ Brno
Charbulova 84

Tančí žáci pod vedením Dagmar Nejedlé a Lenky
Švandové. Taneční oddělení ZUŠ Brno, Charbulova
vede děti k tvořivému tanci a k aktivní účasti na tvorbě
choreografií. Na představení uvidíte výsledky celoroční
práce všech ročníků od malých dětí, až po ty téměř
dospělé. Také shlédnete vystoupení pozvaných hostů
ze spřátelených škol. Srdečně zvou pedagožky Lenka
Švandová a Dagmar Nejedlá.

28. 4. NE

BRNKAČKA 2019

souborová přehlídka Dětského divadelního souboru
Brnkadla a DS ASpol.
17.30 hod. DS ASpol: Koupačka
Trochu smutná komedie o prázdninovém dusnu.
20.00 hod. DS ASpol: Dům Bernardy Alby
Trochu veselá tragédie o domě plném žen a všech těch
mužích okolo.

Naši činnost podporují:

Za finanční podpory
statutárního města Brna
Za podpory Statutárního města Brna,
Městské části Brno-Královo Pole

LIGA VOZÍČKÁŘŮ
DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠIM PARTNERŮM:

eWay-CRM

pomáhá společnostem po celém světě
s řízením vztahů se zákazníky,
obchodem, projektovým řízením,
emailovými kampaněmi

www.eway-crm.com/cs

HLEDÁTE SMYSLUPLNOU PRÁCI?
Práci, která vás bude bavit
a díky které můžete pomoci zkvalitnit
životy lidí okolo sebe?
Pracovní dobu si chcete plánovat sami
dle svých představ?
Liga vozíčkářů hledá do týmu

WITTMANN BATTENFELD
špičkové technologie
na vstřikování plastů, automatizace,
periferie, technologie
pro mnoho odvětví

www.wittmann-group.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
nové posily pro asistenci lidem
se zdravotním postižením.
Pro více informací neváhejte kontaktovat
e-mail: miroslava.kopecka@ligavozic.cz
Miroslava Kopecká, DiS.

www.ligavozic.cz

