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

Naši činnost podporují: Naši činnost podporují:

1. 2. PO

19.00 hod.

SÝRIE – kolébka i hrobka civilizace
Cestovatelská beseda s promítáním. Zemi v dobách, 
kdy byla jedna z nejpohodovějších k poutníkům a plná 
nádherných památek, zemi Kristova mateřského jazyka 
i zrodu islámských radikálů přiblíží Pavel Juřica.

4. 2. ČT

19.00 hod.

Divadélko Fortel a Nová Akropolis – 
SCAPINOVO ŠIBALSTVÍ 
Molière – Scapinova šibalství. Dva mladí pánové jsou 
po uši zamilovaní do dvou krásných dívek, otcové obou 
synů však mají jiné představy o jejich budoucnosti. Vše 
se začne měnit až ve chvíli, kdy se na scéně objeví sluha 
Scapino známý svou prohnaností a vymýšlením různých 
fíglů, úskoků, vtípků i taškařic.
http://www.akropolis.cz/default.
asp?page=document&3=10000164
https://www.facebook.com/Divad%C3%
A9lko-Fortel-181656428590851/

8. 2. PO

19.00 hod.

MALLORKA – horami severního pobřeží
Cestovatelská beseda s promítáním. Úchvatným 
vápencovým pohořím Serra de Tramuntana táhnoucím 
se podél celého SZ pobřeží a zvedajícím se přímo od 
moře do výšek přes 1000 m provede Jaromír Novák.

14. 2. NE

16.00 hod.

O VELIKÉ ŘEPĚ  Pro děti!

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

15. 2. PO

19.00 hod.

MONGOLSKO – cesta za zatměním slunce 
Cestovatelská beseda s promítáním. O vědecké expedici 
putující přes 3200 km pouští Gobi a překonávající pohoří 
Altaj, na níž se účastníci i jejich auta dostali na hranice 
svých možností, povyprávi Miloslav Druckmüller.

18. 2. ČT

14.00 hod.

LiStOVáNí Lukáš Hejlík 
EKONOMIE DOBRA A ZLA Zadáno!
pro Gymnázium Slovanské nám., Brno – Královo Pole. 
LiStOVáNí (cyklus scénických čtení)  
www.listovani.cz

18. 2. ČT

19.00 hod.

Koncert třídy BICÍCH NÁSTROJŮ 
Konzervatoře Brno
www.konzervatorbrno.eu

21. 2. NE

16.00 hod.

O POPELCE  Pro děti!
Známá klasická pohádka o hodné, hezké a pracovité 
Popelce. Pohádku pro nejmenší hraje Kateřina 
Rakovčíková Divadlo Paravánek. www.paravanek.cz

22. 2. PO

19.00 hod.

SKOTSKO – úžasné přírodní scenérie 
okořeněné britskou historií
Cestovatelská beseda s promítáním. 
O tom, že návštěva nádherné Skotské vysočiny, 
pohoří Grampians Mountains, malebného ostrovu 
Skye i údolí Glen Coe, skotských zámků i distilérií 
stojí za to, přesvědčí Patrik Dekan.

29. 2. PO

19.00 hod.

DOLPO – utajená země sněžného leoparda
Cestovatelská beseda s promítáním. 
Kouzlo neposkvrněné civilizace skryté za hlavním 
himálajským hřebenem mezi šestitisícovými velikány 
a hlubokými kaňony odhalí Dominika Kobzová.
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