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VIETNAM – přírodní a etnické 
skvosty severu na kole
Jak vypadá země, která se nesklonila před Francouzi, ani před 
Američany? Odkud pochází onen houževnatý podnikavý národ, 
který známe především z prostředí tržnic? Žijí v podmínkách 
odlehlého severu země u čínských hranic v souladu s nádhernou 
přírodou plnou jezer, vodopádů, skalisek a neuvěřitelných 
krasových jeskyní? Jak vypadají největší turistická lákadla jako 
jsou horská vesnice Sa-Pa, Hanoj a zátoka Ha Long, zařazená 
v roce 2012 mezi nových 7 divů přírody? Nejen na tyto otázky 
se pokusí odpovědět prostřednictvím fotek a videí Tomáš Rusek.

19.00
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CIRKUS KOCIÁNO         
Cirkus Kociáno vznikl v rámci projektu Centra Kociánka, jehož 
obsahem je společná tvorba žáků základních škol z Brna a klientů 
Centra Kociánka. Společně vytvořili divadelní představení, které 
prezentují pro širokou veřejnost a své spolužáky v Bezbariérovém 
divadle BARKA. Tento lednový Cirkus vznikl ve spolupráci 
se ZŠ Košínova, Brno – Královo Pole. Partneři projektu: 
Nadační fond Kociánka, Užbachacharán o.s., Liga vozíčkářů 
prostřednictvím svého programu Bezbariérového divadla BARKA.
www.usp-kocianka.cz/?q=cirkus-kociano
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CIRKUS KOCIÁNO 9.00
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CIRKUS KOCIÁNO 11.00
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POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Nestárnoucí Hrubínovy pohádky (Malá pohádka o řepě, 
Paleček a jeho kamarádi, Dědečkův koblížek…) hrané malými 
marionetami či plošnými loutkami střídají písničky Děti se zapojují 
do představení hrou na jednoduché hudební nástroje nebo se 
mohou naučit novou písničku či říkanku. Pohádky pro nejmenší 
hraje Divadlo PARAVÁNEK, Kateřina Rakovčíková. 
www.paravanek.cz

16.00
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SEVERNÍ ITÁLIE – putování 
za největšími italskými jezery
Na severu Itálie v Lombardii, která má rozlohu o něco menší než 
Morava, se v podhůří Alp nachází jako pozůstatek doby ledové 
6 z 10 největších italských jezer. Čtyři z nich navštívíme – Lago 
di Garda, Como, Iseo a Idro. Návdavkem maličké Ledro, které se 
pyšní jednou z nejčistších vod v Itálii. Zavítáme i do hor v oblasti 
národního parku Adamello. Jako východisko cest se nabízí hlavní 
město stejnojmenné provincie Bergamo, do kterého se lze dostat 
letecky přímo z Brna za hodinu dvacet a necelou pětistovku. 
Kolem jezer a po horách provede Jaromír Novák.

19.00
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O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI
Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kamarádit se s čerty. 
Je nutno ho přesvědčit, že peklo pro andílky není to pravé – 
a třeba mu zahrát pohádku O chytrém ševci a hloupém čertovi 
(na motivy B. Němcové), aby poznal, že je lepší být čisťounkým 
zpěvavým andílkem než špinavým a hloupým čertem. Hraje, zpívá 
a mluví rozličnými hlasy všech maňáskových postaviček Kateřina 
Rakovčíková.  www.paravanek.cz

16.00
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KANADA – národní parky 

jihozápadu
Alberta a Britská Kolumbie – dvě kanadské provincie, na jejichž 
území leží nejkrásnější část rozsáhlého 3000 km dlouhého 
horského pásma Rocky Mountains. Nekonečné lesy, zasněžené 
hory s mohutnými ledovci, nádherná jezera, hučící vodopády. 
Stezky, na kterých můžete potkat jelena, kamzíka nebo medvěda, 
řeky a jezera plné ryb. Divočina, v níž týden nemusíte narazit 
na člověka. O národních parcích Banff, Jasper, Glacier, a spoustě 
dalších překrásných míst mezi Vancouverem a Calgary, bude nad 
fotografiemi povídat Tomáš Foltýnek.

19.00

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
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PRO DĚTI !

PRO DĚTI !

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

Naši činnost 
podporují:

Za finanční podpory 
statutárního města Brna
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O POPELCE
Známá klasická pohádka o hodné, hezké a pracovité 
Popelce, kterou trápí zlá macecha a protivná nevlastní sestra. 
Přes všechna příkoří a nenávist, kterou musí Popelka snášet, 
najde nakonec i ona svoje štěstí po boku milovaného prince.
Pohádku pro nejmenší hraje Divadlo PARAVÁNEK, 
Kateřina Rakovčíková. www.paravanek.com

16.00
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ALTAJ – divoké a odlehlé hory Sibiře
Jedno z nejdelších, a snad i nejhezčích pohoří na světě, které vyniká 
členitostí a rozmanitostí, nejen geografickou, ale i klimatickou. 
Do blasti centrální Sibiře, přesněji Severočujského hřbetu a okolí, 
což v podmínkách Ruska znamená několik set kilometrů, zavede 
Igor Medek. Podnikneme dlouhou cestu k horám podél řeky 
Katuně, pramenící pod nejvyšší horou Sibiře Běluchou, zdoláme 
několik sedel Severočujského hřbetu, dostaneme se do stepi 
u hranice s Mongolskem, spatříme Tělecké jezero, přezdívané Malý 
Bajkal, a nakonec úprk centrem Petrohradu při cestě domů.

19.00
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O PALEČKOVI 
Pohádku pro nejmenší hraje loutkové divadlo 
Olgy Markové a Vrati Schildera. Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek

16.00
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HARDANGERVIDDA – největší 

náhorní plošina v Evropě
Necelou polovinu náhorní plošiny Hardangervidda o rozloze 
desetiny České republiky tvoří stejnojmenný národní park, největší 
a nejjižněji položený v Norsku. Mírně zvlněná horská krajina 
ve výškách nad 1000 metrů je pokryta množstvím jezer, říček, 
vodopádů, skal, zbytky sněhových polí, hlavně však travnatými 
svahy posetými kytičkami, v nižších polohách i zakrslými stromy. 
Průvodcem touto malebnou krajinou se sítí značených stezek 
a několika chatami, která je ideálním místem pro trek neobydlenou 
divočinou, a několika dalšími místy Norska bude Jan Franců.

19.00
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LiStOVáNí Lukáš Hejlík 
EKONOMIE DOBRA A ZLA
LiStOVáNí (cyklus scénických čtení) pro Gymnázium Slovanské nám., 
Brno – Královo Pole. www.listovani.cz

13.00
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BÍLÉ KORDILLERY – hory beroucí 
dech na počkání
Nejvyšší peruánské štíty definují význam slova bílá. Závratné 
hlubiny, neskutečně strmé zasněžené svahy, hřebeny ostřejší 
než žiletka, živé ledovce. Hory, které zamotají hlavu svou krásou 
i nadmořskou výškou, hory osudové pro československé 
horolezectví. O zážitky z výstupů na Nevado Pisco (5752 m), 
Nevado Urus (5420 m), Nevado Ishinca (5530 m) a nejvyšší 
vrchol – Huascarán (6768 m), návštěvy sportovní lezecké oblasti 
Los Olivos a Hatun Macay v Černé Kordilleře a nahlédnutí 
do života místních obyvatel se podělí Martin Čadík.

19.00
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KAVKAZ – putování na tři způsoby
Nejhezčí části Kavkazu zůstávají turisty opomenuta, místa, kde 
v horách stále žijí pohostinní domorodci. Podívejme se do těchto 
hor ze severu i z jihu. Nejprve projdeme z horské vesničky 
Archyz přes několik sedel západního Kavkazu až na samotný 
vrchol Elbrusu, poté prozkoumáme turistickou oblast Baksanu 
s okolím. A jako zlatý hřeb znovuobjevená Svanetie, nejkrásnější 
a nejsvéráznější provincie Gruzie, zapsána do seznamu světového 
dědictví UNESCO. Že k mačkám při cestě na Kavkaz je potřeba 
přibalit i plavky, přesvědčí nad fotografiemi Pavel Juřica.

19.00

27
ČT

BENEFICE pro Dobrý Den 
Kociánko 2014
Uvidíte divadelní představení CIRKUS KOCIÁNO – jedinečný 
projekt spojující nadšení z nesmyslu a lidskou vstřícnost v kouzla 
a čáry. Čeká Vás prodejní stánek, urputná DRAŽBA i mediální 
okénko pro naše milé sponzory. Hladoví nezůstanete! Nasytí Vás 
pan RAUT. Těšíme se, přijďte se za námi pobavit a odlehčit Vašim 
zbytečně těžkým peněženkám ve společnosti herců z divadla Husa 
na Provázku a mistra beatboxu, herce, muzikanta a moderátora 
ONDŘEJE HAVLÍKA aka En.dru. Výtěžek benefičního večera podpoří 
Festival v zahradách z jiného světa Dobrý Den Kociánko 2014.
http://www.usp-kocianka.cz/?q=dobry-den-kocianko/ddk-2011 
http://www.usp-kocianka.cz/?q=cirkus-kociano

18.00
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ALJAŠKA – syndrom Pobřežních hor
Jen tři řeky dokázaly překonat pásmo Pobřežních hor a prodrat 
se do vln Aljašského zálivu. Jsou to mohutné řeky Stikine, Alsek 
a Copper. Na mnoha místech tečou širokými údolími, ale tam, kde 
skály neustoupily, se valí divokými kaňony. S každým horským 
ledovcem stékajícím z okolních hor získávají na vodnatosti i na 
síle. Kdo se na podobnou výpravu vydá, je vystaven nečekanému 
nebezpečí. Odborně se mu říká „Scenic Overview Syndrome“. 
Také se hovoří o „Overdose“, neboli „předávkování“. A jak se 
s tím vyrovnat, poví Marek Srba.

19.00
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OUR AMERICAN COUSIN 
a “Other than that, Mrs. Lincoln?”
Divadelní spolek Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno The 
Gypsywood Players vám představí dvě hry z Britsko-Amerického 
prostředí. Our American Cousin napsaná Tomem Taylorem je plná 
humoru postaveného na rozdílnosti Americké a Britské společnosti, 
zatím co hra “Other than that, Mrs. Lincoln?” napsaná Jeffreym 
A. Smithom, přepisuje Americkou historii. Představení je v angličtině. 
Událost na Facebooku: http://bit.ly/GWP-2014

19.00
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FILIGRÁN – současný tanec
Daleko od spícího psa
Harmonie ist eine Strategie               www.natrikrat.cz

20.00
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FESTIVAL TANEC A HANDICAP 2014

LEN TAK TAK  (Bratislava/SK) – TABU
Tabu je o těle a duši, o drsném tajemství a jemné expresivitě. 
Je o vášních v těle i o bojích v duši. Kolik tabu snesou naše těla?

VDN DIFA JAMU Brno –  ZLATÝ KOLOVRAT
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU
Část představení Písně, básně, balady, které tvoří poetické 
propojení vizuálního obrazu, jehož součástí je unikátnost 
znakového jazyka, mluveného slova, zpěvu, hudby a pohybu.
www.tanecahandicap.cz

20.00
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FESTIVAL TANEC A HANDICAP 2014

GEOMETRIE
V představení, které vzniká přímo na prknech Barky, se propojí 
různorodá pojetí práce s handicapem pěti českých souborů: 
Cyranovy boty – Integra, A PROČ NE?, Bílá Holubice,  T.I.K. 
a PATZ ZUŠ Jilemnice a Freedom 4.   www.tanecahandicap.cz

20.00
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ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose    

Agatha Christie TROJČLENKA
10.00

21
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ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose    

Agatha Christie TROJČLENKA
10.00
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ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose    

Agatha Christie TROJČLENKA
Tři krátké hutné detektivky, jejichž poznávacím znakem je zločin. 
Krysy, Odpoledne na pláži aneb krásné chvíle u moře, 
Pacientka – strhující příběhy, které se vyznačují elegantní schopnost 
pojednat zápletku vzrušivě a s nadsázkou, suchým humorem a 
brilantní konverzační výbušností, oscilující mezi vtipem a filozofickou 
meditací, mezi tragikou a komikou. Hrají žáci literárně-dramatického 
oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  pod vedením Kamily Olšaníkové

19.00
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VI. Festival Nacional de Teatro 
Escolar en espan

~
ol 

VI. ročník celostátního festivalu 
studentského divadla ve španělštině
Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc; Biskupské 
gymnázium, České Budějovice; Gymnázium Čajkovského, 
Olomouc; Gymnázium Hladnov, Ostrava; Gymnázium Luďka Pika, 
Plzeň; Gymnázium Budějovická, Praha 

15.00

24
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VI. Festival Nacional de Teatro 
Escolar en espan

~
ol 

VI. ročník celostátního festivalu 
studentského divadla ve španělštině

9.30
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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KVĚTEN

3
SO

SETKÁNÍ MEZI MĚSTY
večer soudobého tance 
Malé taneční seskupení (Brno), ZUŠ Brno Charbulova 84 a hosté
Města: Karlovy Vary, Chodov, Praha, Rajhrad a Brno, Rajhrad.
Uvádí Taneční scéna Brno.

19.00

ST 7. 5. AŽ SO 10. 5. 
DREHBŰHNE BRNO 2014
VII. ročník Mezinárodního festivalu studentských divadel 
v německém jazyce
Letošního ročníku se zúčastní amatérské a neprofesionální divadelní 
skupiny z České republiky, Maďarska, Ukrajiny, Rakouska a Německa. 
Podrobnější informace o dalších akcích během festivalu naleznete 
na facebooku „DrehbuhneBrno“ nebo na blogu 
http://gruppe07theater.wordpress.com/.

11
NE

Divadlo Aldente a o.s. Úsměvy

MAMINKO, JSI DŮLEŽITÁ 
JAKO ŠRAŇKY V TUNELU!
Divadelní představení ke Dni matek aneb maminky očima lidí 
s Downovým syndromem. Spontánnost, bezelstnost i jistá 
originální nepatřičnost a odzbrojující naivita textů jsou pro 
„běžné“ spisovatele nenapodobitelné, stejně tak i herecké 
a pohybové projevy aktérů s tímto postižením. 
Texty vytvořili autoři s Downovým syndromem: Denisa 
Střihavková, Jiří Šedý a další. Hrají: děti a mladiství s Downovým 
syndromem, jejich zdraví sourozenci a studenti JAMU 
Hudba: Pavel Čadek. Režie a scénář: Jitka Vrbková    
www.divadloaldente.cz    www.usmevy.cz

18.00

14
ST

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
10.00

15
ČT

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
10.00

17
SO

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
V květnu, který je nazýván měsícem lásky, vám může jeden 
z víkendových podvečerů zpříjemnit autorské divadelní 
představení žáků dramatického oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka 
Mrkose. Ve zchudlém království nás přivítá roztržitý král, jeho 
tři dcery a po vyhlášení honu na ženichy i dva roztodivní 
nápadníci. Jako v každé správné pohádce nechybí ani Honza, 
který touží získat srdce brejlaté princezny Barborky. Ach ta 
láska nebeská. Srdečně Vás zveme na humorný příběh s prvky 
romantiky a náznakem politické satiry, který je veselou podívanou 
pro malé i velké diváky.

18.00

18
NE

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

O BREJLATÉ PRINCEZNĚ
18.00

19
PO

TANEČNÍ KONCERT 
ZUŠ Vranovská Brno

17.00

PÁ 23. 5. AŽ NE 25. 5. 
TANCESSE 2014 
mezinárodní festival tance,tanečního a pohybového divadla
Festival je určen pro neprofesionální taneční soubory z ČR a ze zahraničí.
Pořádá: SVČ Lužánky, ve spolupráci s Bezbariérovým divadlem Barka 
a Cyranovy boty, z.s. Více info na www.tancesse.cz
Vstupné na jeden blok představení: 70 Kč. Permanentka na všechny 
tři bloky představení: 150 Kč. 
Rezervace vstupenek emailem na barka@ligavozic.cz 
nebo sms 608 635 578

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

1. PREMIÉRA!

2. PREMIÉRA!

PŘEDPREMIÉRA!

PŘEDPREMIÉRA!

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

Naši činnost 
podporují:

Za finanční podpory 
statutárního města Brna

www.ligavozic.cz     2014

ČERVEN  

5
ČT

LA QUADRILLA
Večer irských tanců 
www.quadrilla.cz

19.00

9
PO

ZUŠ V. Kaprálové
Vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru ZUŠ 
V. Kaprálové v Brně Králově Poli.  
www.zus-vk.cz

16.30

13
PÁ

NÍLNA LÁ
Taneční vystoupení skupiny irského tance a jejích kurzů 
k závěru školního roku.  
www.nilnala.cz

19.00

14
SO

HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇ 
VZÍT DO RÁJE 
TY LYŽE EVŽENE…!
Konec 70. let. Skupina rekreantů, těšící se na zimní 
radovánky plné sněhu, lyžování a nových přátelství, 
je vyvedena ze svého omylu hned po příjezdu. Konec 
sezóny, bahno, zastaralá zotavovna a vyšinutí majitelé 
jsou základem pro týden plný nepříjemných překvapení, 
šílených událostí, alkoholu a neobratného svádění. 
Budou jim ty lyže vůbec k něčemu?
Pravá normalizační komedie!
Hrají: Kateřina Petrášková, Lubomír Friml, Jaroslav 
Fibinger, Vlasta Jelínková, Robert Vrba, Jitka Blahová 
a další. Scénář a režie: Robert Vrba
Uvádí SUUD (Soubor unikátně unylých divadelníků). 
www.suud.cz

19.00

19
ČT

Představení Literárně-
dramatického a Tanečního 
oddělení ZUŠ Jaroslava Kvapila

18.00

21
SO

TANEC PRAHA 2014
Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová   ANGEL-y
Nebeská clowneska.
Nikdo není opuštěnější než andělé, strážci u nebeské 
brány. Trpělivě čekají, ale nikdo nepřichází. Ticho. Čas 
plyne. Jsou zbyteční. Musí se nějak zabavit. Přijďte se 
podívat na směs klišé různého druhu, na dvě cynické 
ženy, které se nebojí být
patetické a sentimentální. Na dvě těla pod tíhou křídel, 
která by je měla povznést, ale neví se kam. Sdílíme 
s vámi naši trapnost, náš primitivní poetizmus.
Lucia Kašiarová a Vanda Hybnerová, tanečnice a herečka, 
obě matky, ironické, sentimentální, romantické a toužící. 
Interpretace: Lucia Kašiarová a Vanda Hybnerová.
Inspirace: Boris Hybner. Světlo: Lukáš Benda.
www.tanecpraha.cz

20.00

24
ÚT

SVATOJÁNSKÁ NOC V BARCE
Vystoupí Cyranovy boty, Nosnost Brno a další 
brněnské taneční soubory. Na závěr zveme diváky 
na tanečně-hudební jamm na jevišti.
www.cyranovyboty.cz

19.30

28
SO

HLAVNĚ SI NEZAPOMEŇ VZÍT 
DO RÁJE TY LYŽE EVŽENE…!     
Uvádí SUUD (Soubor unikátně unylých divadelníků). 
www.suud.cz

19.00

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

PREMIÉRA!

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

Naši činnost 
podporují:

Za finanční podpory 
statutárního města Brna
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ZÁŘÍ  

13
SO

ERBOVNÍ SLAVNOSTI 10.00–22.00

V BARCE

SVĚTELNÁ DÍLNA

POHÁDKA PRO DĚTI

KONCERT SVĚTLA NA VĚŽI

18
ČT

VEČERNÍ SOUSEDĚNÍ 
S HUDEBNÍ TEČKOU
aneb pojmenujme problémy okolo nás
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 

18.00

29
PO

Divadlo Járy Pokojského 
PŘELET NAD KUKAČÍM 
HNÍZDEM 
„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/

19.00

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

PŘIPRAVUJEME na ŘÍJEN !!!!!

BARKA slaví 20 let existence 

FEST IN – festival integrované tvorby – 

POSTIŽENI UMĚNÍM – říjen 2014

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

Naši činnost 
podporují:

Za finanční podpory 
statutárního města Brna

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
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 ZTP/P zdarma.

Naši činnost podporují:

Program říjen 2014

1.–31. 10. FEST IN aneb „postiženi uměním“ –  
 festival integrované tvorby  
  Drama, pohádka, taneční představení, balet, koncert  

i komedie. Náplň přehlídky integrované tvorby FEST IN je 
pestrá jako 20 let života Divadla Barka, které takto společně 
s těmi nejlepšími integrovanými soubory z celé České 
republiky slaví své jubileum.

5. 10. NE Hlavně si nezapomeň vzít do ráje ty lyže Evžene…! 
19.00 hod. SUUD (Brno)

11. 10. SO Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu! 
19.00 hod. DIVADLO ALDENTE a občanské sdružení ÚSMĚVY (Brno)

12. 10. NE Dluhobaroni 
19.00 hod. DIVADLO FESTE (Brno)

13. 10. PO BENEBEND (Modletín u Chotěboře) koncert 
19.00 hod. A PROČ NE…? (Brno) scénický tanec

16. 10. ČT Scapinova šibalství 
19.00 hod. Divadélko FORTEL (Brno)

18. 10. SO GALAVEČER – BARKA SLAVÍ 20 LET EXISTENCE 
18.00 hod.

19. 10. NE Pohádky pro děti i dospělé! 
16.00 hod. Kašpárek a žába Kuňka, Jen počkej hlemýždi,  
 Jak Jarda uzlíček kopal brambory 
 DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO (Brno)

20. 10. PO České nebe 
19.00 hod. DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO (Brno)

23. 10. ČT Přelet nad kukačím hnízdem 
19.00 hod. DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO (Brno)

24. 10. PÁ Duše v pohybu 
19.00 hod. BALET GLOBA (Olomouc)

25. 10. SO Městečko 
19.00 hod. INTEGRA (Brno) scénický tanec 
 JEŠTĚ CHVILKU… (PRAHA)

26. 10. NE Meze bez HRAnic 
19.00 hod. BÍLÁ HOUBICE (Ostrava)

31. 10. PÁ Crazy orchestr 
19.00 hod. VELETA (Brno)

 Požíračka mrtvol a jiné příšernosti 
 INVENTURA (Praha)

22.–29. 10. NATŘIKRÁT 2014 | www.natrikrat.cz 
 XVI. ročník Mezinárodního festivalu současného tance  
 a pohybového divadla NATŘIKRÁT

22. 10. ST O jako Schlemmer (Reloaded) 
20.00 hod.

29.10. ST Setkáme se... 
20.00 hod.



Program prosinec 2014

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:

6. 12. SO
19.00 hod.

JOËL BROS  AMBIJÁNS II
Joël Bros (F), Azar Abou (IZ), OndřejZámečník (CZ), 
Lucie Ráčková (CZ). 
Hosté : Eva Křivánková (CZ), Bohuslav Matoušek (CZ), 
Petr, Veronika a Santiago Vítovi (CZ a Kolombie)  
Benefiční koncert na podporu  Bezbariérového divadla BARKA. 
www.joelbros.com   www.joelbros.cz

7. 12. NE
16.00 hod.

KŮZLÁTKA A VLK
TŘI PRASÁTKA                                            Pro děti!
Pohádky pro nejmenší hraje  loutkové divadlo Vrati Schildera
Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek  
www.loutkovedivadlobrno.cz

8. 12. PO
16.30 hod.

Vystoupení žáků ZUŠ VÍTĚZSLAVY 
KAPRÁLOVÉ
Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole   www.zus-vk.cz

11. 12. ČT
19.00 hod.

CYRANOVY BOTY – VEČER NA PŘIDANOU
www.cyranovyboty.cz

12. 12. PÁ
20.00 hod.

Duo Praesens - Tanja Ebeling 
& Florian Tilzer (D/A)  JEDNODUŠE ZÁMĚR 
Šamanské vystoupení spojující zpěv, vodní hudbu, zvukové 
plochy, různé formy jazykového a pohybového vyjádření, 
projekci videí a obrazů, práci se světlem a stínem. Vystoupení je 
vícejazyčně – německo-česko-anglické. www.duopraesens.com  
www.natrikrat.cz

13. 12. SO
19.00 hod.

SUUD    VÁNOCE U IVANOVOVÝCH 
Prožijte tak trochu netradiční Vánoce ve zcela netradiční 
rodině! Dílo ruského dramatika Alexandra Vveděnského z 
konce 30. let 20. století, plné avantgardních, groteskních, 
fantaskních, ale také trochu perverzních postav a scén. 
Hrají: Eva Karásková, Bronislav Pulec, Magda Nováková, 
Marek Babinec, Kateřina Gregorová, Tomáš Pšorn, 
Jaroslav Fibinger a další. Režie: Kateřina Petrášková    
www.suud.cz

14. 12. NE
17.00 hod.

Divadlo Járy Pokojského 
PŘELET NAD KUKAČÍM HNÍZDEM   Vyprodáno!     
Románovou předlohu Kena Keseyho nyní v adaptaci Divadla 
Járy Pokojského.  Hrají herci na vozíku i bez. DJP soubor 
Archy Community, občanského sdružení věnujícího se lidem s 
tělesným postižením.  http://archa-community.cz/
Rezervace vstupenek na leden 2015: prelet@vidurius.cz

15. 12. PO
18.00 hod.

Vánoční koncert Tanečního oboru ZUŠ Brno 
Charbulova 84

18. 12. ČT
8.30 hod.
10.00 hod.

Divadlo NESLYŠÍM   
KOCOUR V BOTÁCH                   Premiéra!  Pro děti!
Pohádka pro děti.  www.neslysim.cz 

19. 12. PÁ LIGOVÝ DEN                                                                
Zadáno!
Den pracovníků Ligy vozíčkářů v Divadle BARKA.  
www.ligavozic.cz

20. 12. SO ARŠÁCKÉ VÁNOCE                                                  
Zadáno!
Vánoční setkání sdružení ARCHA COMMUNITY   
http://archa-community.cz/

21. 12. NE
16.00 hod.

O BUDULÍNKOVI
O SMOLÍČKOVI                                                    Pro děti!
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Vrati Schildera 
Hrají: Olga Marková, Jiří Liška    www.loutkovedivadlobrno.cz

Program listopad 2014

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
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 ZTP/P zdarma.

Naši činnost podporují:

7. 11. PÁ Benefiční představení BLANÍK Benefice! 
19.00 hod. Jevištní podobu českého mýtu uvádí CR Sivice. Výtěžek 
 benefičního představení bude věnován občanskému sdružení 
 Centrum komunitního plánování Brno na podporu projektu 
 Chráněného bydlení pro osoby s autismem.

15. 11. SO NOC DIVADEL
19.00 hod. sledujte webové stránky!
 www.nocdivadel.cz 
 www.divadlobarka.cz
 Ve všech divadlech i u nás:
 16:00–19:00 úkol–hra pro děti
 20:00–24:00 úkol–hra pro dospělé

 V rámci Noci divadel hrajeme:

 TRABLE A STRASTI LIDUŠKY KONVIČKOVÉ  
 SUUD (Brno)
 „Úplně divná komedie o normálních lidech. Nebo naopak!“
 Je rok 1978 a ona přijíždí až z Gottwaldova studovat medicínu.
 Jenomže bydlet musí u babičky, a ta má z obou stran
 přinejmenším hodně zvláštní sousedy!
 Komedie o jednom domě a jedné pavlači se třemi rodinami
 a rozdílnými pohledy na svět.
 Hrají: Jitka Blahová, Marta Bařinová, Michal Blaha, Eliška
 Petulová, Magda Nováková, Robert Vrba, Kateřina Petrášková,
 Vlasta Jelínková a další 
 Scénář a režie: Robert Vrba
 www.suud.cz

16. 11. NE O KOBLÍŽKOVI Pro děti! 
16.00 hod. HRNEČKU VAŘ 
 Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Vrati Schildera.
 Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek

21. 11. PÁ Otevřená debata o sexuální
 asistenci pro lidi s handicapem
 Celorepublikové setkání neziskových organizací, odborníků, 

 studentů a sociálních pracovníků nad tématem sexuality 

 a její stimulace u osob s těžkými formami zdravotního 

 postižení. 

 Liga vozíčkářů. www.ligavozic.cz

23. 11. NE O ZLOBIVÉM ANDÍLKOVI Pro děti!
16.00 hod. Anděl Vendelín chce utéct do pekla a kamarádit se s čerty… 

 Pohádku pro nejmenší hraje Kateřina Rakovčíková Divadlo 

 Paravánek.

 www.paravanek.cz

23. 11. NE Dílna Adventní věnce 
18.00 hod. Výroba adventních věnců na jevišti, omezená kapacita, 
 rezervace nutná.

28.–30. 11. KONFERENCE ČSAP 
 ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii. 

 www.csap-cz.eu

Divadlo BARKA k 20. výročí založení – nové logo, nový web!
Sledujte novinky, zaregistrujte si odběr newsletteru!


