
datum / den / čas název akce druh druh představení
    místo konání / vstupné

22/10 Pá 19:00 kamil střihavka akusticky koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné  350, 370 a 390 Kč

25/10 Po 19:00 ivo kahánek - česká klavírní výPrava koncert
    Porotní sál jičínského zámku  |  Vstupné 290 Kč

26/10 Út 19:00 taneční Pro manželské Páry                                   taneční 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 150 Kč

30/10so 14:00 Princezna ryba pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

2/11 Út 19:00 Gruzie a arménie: Pavel svoboda diashow
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 120 Kč

3/11 st 19:00 tomáš linka kvartet koncert 
    Biograf Český ráj  |  Vstupné 250 Kč

4/11    čt 19:00 taneční Pro manželské Páry                                   taneční 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 150 Kč

6/11 so 20:00 wohnout - máme na míň tour! koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné  320 Kč

9/11 Út 19:00 muzikál – moje láska, leona machálková s kaPelou koncert
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 390, 440 a 490 Kč

13/11 so 16:00 20. ročník benefice - Galaktický sněm aProPa jičín 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné dobrovolné

13/11 so 14:00 o nesPokojeném kohoutkovi pohádka
   16:00 Loutkové divadlo Srdíčko  |  Vstupné 50 Kč 

15/11 Po 19:00 isole - cirk la Putyka                                    divadelní akrobacie a koncert 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 350, 400 a 470 Kč

17/11 st 9:30 taneční soutěž o cenu města jičína 
    Velký sál Masarykova divadla  |  Vstupné 50 a 100 Kč

> náš tip

isole 
Cirk La Putyka, Praha

Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus 
a hlas. Sólo a doprovod. Setkávají se a 
ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak jako 
hudebníci, tanečníci a akrobaté v před-
stavení Isole. I v hudbě nacházejí cirkuso-
vé přístupy, melodie a rytmy vznikají pod 
jejich rukama i nohama nejen díky virtuo-
zitě s hudebními nástroji, ale i pohybem, 
akcí a reakcí, spoluprací, choreografií. Co 
může na jevišti znamenat a vyjadřovat 
hudba, nedílná součást poetiky Cirku La 
Putyka? A jak také může vznikat?

Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo ma-
gická síla hudby. Nechte ji prostoupit do 
svého podvědomí a poškádlit vaše oče-
kávání, radosti, smutky i obavy. Otevřete 
oči, uši i svá srdce a staňte se součástí 
cirkusu představivosti. 

Živá hudba je tradiční součástí inscenací 
Cirku La Putyka a nosným tématem Isole. 
Nový cirkus je o virtuozitě, ekvilibristice, 
ale není důležité, zda je to virtuozita v 
pohybu, nebo v hudbě. Isole je zvukový 
nový  cirkus. V hlavní roli ti, kdo doprová-
zejí projekty souboru od samého počát-
ku, ale obvykle stojí v pozadí - hudebníci.
 

on-line vstupenky a aktuální informace na www.kzmj.cz
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí. Zakoupené vstupenky nepřijímáme 
zpět ani nevyměňujeme. Vstupenky rezervujeme pouze 1 týden. změna programu vyhrazena! 

22. října – 17. listopadu 2021
divadl
masarykovo

2 22. 10. kamil střihavka 

Masarykovo divadlo  |  Jičín, Husova 206  |  tel. 493 534 390  |    Kulturní zařízení města Jičína

2 9. 11. leona machálková  


