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10.00–22.00
13 ERBOVNÍ SLAVNOSTI
SO
V BARCE
SVĚTELNÁ DÍLNA
POHÁDKA PRO DĚTI
KONCERT SVĚTLA NA VĚŽI
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aneb pojmenujme problémy okolo nás
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Debata s odborníky a koncertem pro radost.
Setkání navazuje na jarní akci a je určeno
pro sousedy, přátele, rodiče, seniory, zahrádkáře
a všechny, které zajímají o okolí, kde žijí. Drobné
občerstvení.
www.facebook.com/zelenyseverozapad
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29 Divadlo Járy Pokojského
PO
PŘELET NAD KUKAČÍM
HNÍZDEM
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„Tak přišel nový, táto, a teď ho budou
muset dostat pod kontrolu.“

„Tak přišel nový, táto, a teď ho budou
muset dostat pod kontrolu.“

Hazardní hráč McMurphy simuluje duševní
chorobu, aby se vyhnul namáhavé práci na
vězeňské farmě – dostává se tak na uzavřené
oddělení psychiatrické léčebny. Seznamuje se zde
s ostatními pacienty, jež postupně strhává svou
hravou bezprostředností na svoji stranu. Oddělení
však neomezeně vládne přísná sestra Ratchedová,
jejíž pozice je tímto ohrožena. Nemilosrdná kola
systému se dávají do pohybu...
Románovou předlohu Kena Keseyho
zdramatizoval v roce 1962 Dale Wasserman
a od té doby byla hra úspěšně provedena na
mnoha jevištích po celém světě, nyní v adaptaci
Divadla Járy Pokojského. Hrají herci na vozíku
i bez. Výtěžek je věnován na činnost Archy
Community, občanského sdružení věnujícího se
lidem s tělesným postižením.
http://archa-community.cz/

Hazardní hráč McMurphy simuluje duševní
chorobu, aby se vyhnul namáhavé práci na
vězeňské farmě – dostává se tak na uzavřené
oddělení psychiatrické léčebny. Seznamuje se zde
s ostatními pacienty, jež postupně strhává svou
hravou bezprostředností na svoji stranu. Oddělení
však neomezeně vládne přísná sestra Ratchedová,
jejíž pozice je tímto ohrožena. Nemilosrdná kola
systému se dávají do pohybu...
Románovou předlohu Kena Keseyho
zdramatizoval v roce 1962 Dale Wasserman
a od té doby byla hra úspěšně provedena na
mnoha jevištích po celém světě, nyní v adaptaci
Divadla Járy Pokojského. Hrají herci na vozíku
i bez. Výtěžek je věnován na činnost Archy
Community, občanského sdružení věnujícího se
lidem s tělesným postižením.
http://archa-community.cz/

PŘIPRAVUJEME na ŘÍJEN !!!!!
BARKA slaví 20 let existence
FEST IN – festival integrované tvorby –
POSTIŽENI UMĚNÍM – říjen 2014
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Bezbariérové divadlo BARKA kulturní zařízení Ligy vozíčkářů
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Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.
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Naši činnost
podporují:

Za finanční podpory
statutárního města Brna

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