
Program leden 2017

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

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

Naši činnost podporují:
Za fi nanční podpory 

statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 

Městské části Brno-Královo Pole

15. 1. NE

16.00 hod.

O PALEČKOVI  Pro děti!

Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí 
a šikovností se mu nikdo nevyrovná. Zachrání 
krále a princeznu před loupežníky, skamarádí 
se s obrem a nakonec se šťastně vrátí 
domů, protože doma je přece jenom nejlépe. 
V kouzelné výpravě malířky Jarky Fišerové 
hrají Kateřina Rakovčíková a Radim Sasínek.
Divadlo Paravánek.   www.paravanek.cz

16. 1. PO

19.00 hod.

WALES – TROCHU JINÁ BRITÁNIE
Cestovatelská beseda s promítáním. 
Putování po zemi s rozsáhlými národními 
parky, největším počtem hradů na světě, 
megalitickými stavbami, kouzelnými městy 
a obcí s nejdelším názvem na světě uvede 
Jaromír Novák.

22. 1. NE

16.30 hod.

O ZAJÍČKOVI A ZLÉ KOZE Pro děti!

O MÁŠENCE A MEDVĚDOVI 
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové 
divadlo Vrati Schildera. Hrají: Olga Marková, 
Vilém Čapek    www.loutkovedivadlobrno.cz

23. 1. PO

19.00 hod.

CHILE, ARGENTINA, BOLÍVIE – 

PŘES NEJVYŠŠÍ VRCHOLY AND
Cestovatelská beseda s promítáním. 
Jaký je pohled z nejjižnější šestitisícovky 
světa nebo do jedné z andských sopek, jaký 
je přechod nejvyššího vrcholu západní i jižní 
polokoule a na další z otázek jihu Ameriky 
odpoví Martin Čadík.

29. 1. NE

16.00 hod.
PEC NÁM SPADLA Pro děti!

Hudební loutková pohádka se spoustou 
známých dětských písniček, které si při 
doprovodu harmoniky mohou děti i dospělí 
zazpívat a trochu i zahrát spolu s herci 
Kateřinou Rakovčíkovou, Pavlem Putnou 
a Radimem Sasínkem. Diváci se mohou těšit 
na krásné loutky ve výpravě renomované 
brněnské malířky a ilustrátorky Jarky Fišerové 
a také je čeká několik pohádkových překvapení…
Divadlo Paravánek.   www.paravanek.cz

30. 1. PO

19.00 hod.

MEXIKO, GUATEMALA – 

PO STOPÁCH DÁVNÝCH INDIÁNŮ
Cestovatelská beseda s promítáním. 
Po stopách dávných civilizací Olméků, Mayů, 
Toltéků, Aztéků a mnoha dalších indiánských 
kmenů, které zanechaly ve Střední Americe 
velké množství stop a památek, zavede 
Jiří Otevřel.
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