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3
ČT

Divadlo Járy Pokojského 

KOČÁR NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI           
Divadlo Járy Pokojského uvede milostnou komedii peruánského 
místokrále a krásné herečky, plnou vášně, nevěry, intrik, pomluv 
a ženské prohnanosti. Vstupné činí 100 Kč, přičemž výtěžek je 
věnován na aktivity Archy Community, občanského sdružení věnujícího 
se lidem s tělesným postižením. http://archa-community.cz/

19.00

5
SO

ULTRABETON
Tvrdost zaručena! Roztomilá, avšak poněkud baculatá dívenka 
Tracy má velký sen – stát se hvězdou taneční show Cornyho 
Collinse! Na cestě za svým snem se setkává s řadou překážek, 
ať již v podobě její obtloustlé matky, která je radikálně proti, nebo 
televizní producentky Velmy, jež se snaží do soutěže protlačovat 
svou dceru. Tracy se ovšem nevzdává a jde vstříc nejen taneční 
soutěži, ale i lásce a lidským předsudkům! Retro muzikálová 
pecka plná legrace a falešných tónů! Hrají: Eliška Petulová, 
Robert Vrba, Jaroslav Fibinger, Lubomír Friml, Jitka Blahová, 
Magda Nováková, Marek Babinec, Vlasta Jelínková a další. 
Hudební režie: Filip Plešinger. Režie: Kateřina Petrášková. 
Uvádí SUUD (Soubor unikátně unylých divadelníků). www.suud.cz

19.00

17
ČT

Gruppe07 (FF MU) 
a DoppelL (PdF MU)
Dvě premiéry v německém jazyce!
V rámci dvojité divadelní premiéry se dne 17. 4. 2014 představí 
divadelní skupina Gruppe07 (FF MU) a DoppelL (PdF MU) 
se svou nově nastudovanou hrou. Představení se budou konat 
v německém jazyce. Jste všichni srdečně zváni!
Gruppe07   Batyscaphe 17-26 oder 
Die Hölle ist oben. (Wolfgang Bauer)
Inspiriert vom absurden französischen Theater wandeln drei 
Lebende und sieben Tote in einer Tauchkugel über die Bühne.
Tři živí doprovází sedm bloumajících do říše mrtvých, inspirováno 
francouzským absurdním dramatem.
DoppelL  Der Hofmeister  
(Jakob Michael Reinhold Lenz)
Eine Satire auf die Erziehung. Der junge Hofmeister ist zerrissen 
zwischen einem despotischen Adeligen und einem pedantischen 
Dorflehrer bis er sich zu einem extremen Schritt entschließt.
Hořká satira na výchovu. Divadelní hra z 18. století o mladém 
vychovateli, který je štván cholerickým šlechticem a pedantním 
vesnickým učitelem až se rozhodne k extrémnímu kroku. 

18.00

19.30

25
PÁ

ODPOLEDNÍ SOUSEDĚNÍ 
aneb netradiční bazárek se záblesky kultury
Setkání je určeno pro sousedy, přátele, maminky s kočárky 
a dětmi, seniory, zahrádkáře a jiné zvědavce. Od 14 hod. příjem 
věcí pro sousedskou výměnu oblečení, knih a rostlin (sazenice, 
semínka, pokojové květiny). Od 15 do cca 19 hod. průběžný 
bazárek doplňovaný  hudebními vystoupeními, divadelní dílna, 
hemžení v divadle, hrací koutek pro děti, drobné občerstvení. 
Jako vstupné můžete přinést pár kousků, které chcete nabídnout 
druhým (výměnou si třeba odnesete něco jiného), nebo dát 
drobný finanční příspěvek. Host akce: Nadace Veronica. 
www.facebook.com/zelenyseverozapad 

14.00

26
SO

BAHAR SULTANA ORIENTÁLNÍ 
SHOW 10. let na taneční scéně!
Oslavte toto krásné výročí spolu s námi – čeká vás pestrý taneční 
orientální program – uvidíte jak klasický egyptský styl, tak modernější 
pojetí s hedvábnými vějíři, indický bollywood nebo temperamentní 
španělské i cikánské tance v podání skupiny Bahar Sultana 
z Trenčína (SK). Hosty večera budou taneční skupiny Sarasvati 
(Brno) a Warda (Vyškov). Srdečně vás zveme!   www.bahar-sultana.
com  Rezervace lístků: Sooraya13@gmail.com. Vstupné 120,- Kč 
v předprodeji, 150,- Kč na místě, děti do 12 let 50% sleva  

17.00

27
NE

KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA
JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI
JAK JARDA UZLÍČEK KOPAL 
BRAMBORY
Tři komické pohádky,  hraje s laskavým autorským svolením pana 
Vlastimila Pešky integrované amatérské divadlo Járy Pokojského. 
V pohádkách uvidíte Jardu Uzlíčka, vlka Mlsálka, princeznu a další 
pohádkové postavy.  http://archa-community.cz/

16.00

e-mailové rezervace: barka@ligavozic.cz
sms rezervace: 608 635 578

Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.

Bezbariérové divadlo BARKA kulturní zařízení Ligy vozíčkářů
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.: 541 213 206

DERNIÉRA!

PREMIÉRA!

PREMIÉRA!

PRO DĚTI !

... a vy, diváci, kteří k nám chodíte...

Naši činnost 
podporují:

Za finanční podpory 
statutárního města Brna
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