2

( t) 18.30
Proluka

problém nebo p íle itost?

18

(so) 14.00-22.00
NOC DIVADEL

VERNISÁ VÝSTAVY

Otev ené dve e do divadla a pestrý program

Proluka za dlouhou d ev nou ohradou zeje

pro malé i velké!

v Denisov ulici u od 60. let minulého století.
Na jejím míst plánuje Muzeum um ní Olomouc

14.00

postavit St edoevropské fórum Olomouc.

MALÍ DOBRODRUZI

Výstava prezentuje celou adu nepublikovaných

Pohybová dílna pro d ti ve v ku 6-12 let

návrh SEFO - p evá n studentských prací

z cyklu Malí a na cucky.

a lokálních intervencí.

Kurzovné: 70 K . Rezervace nutná.

5

18.00
OPEN MIC NA CUCKY #23

(ne) 14.00

Pravidelné setkání (nejen) písni ká

Malý ateliér

.

Vystoupí Martin Binder (CZ), Fiona Maria Fitzpastrick
Z cyklu d tských kreativních dílen Malí a na cucky.

(IRL) a Zoe Hayter (GB/CZ).

Pro d ti ve v ku 6-12 let.

Vstup volný.

Kurzovné: 70 K . Rezervace nutná.

6

(po) 18.30
Autorské tení Aloise Hotschniga

20

(po) 19.00
Tv r í skupina U.I.V.M.:
Podez elý je Kamil

Oce ovaný rakouský spisovatel p ed ítá ze svých

HOST DIVADLA NA CUCKY

povídkových knih Die Kinder beruhigte das nicht

Detektivn -mysteriózní thriller z dílny

(2006) a Im Sitzen läuft es sich weiter davon (2009).

Ivany Uhlí ové, Michala Kerna, Kajetána Písa ovice,

tení a diskuze v n meckém jazyce.

Vojt cha Ma ka, Jakuba Felcmana a e ka Folka
pod dramaturgickým vedením Evy Prchalové

Vstup volný.

a za doprovodu hudebního mága sou asné

7

progresivní hudby Aid Kida.
Vstupné: 190 / 150 K

(út) 19.00
P ehlídka rakouských krátkých lm 2017

P ehlídka snímk , které Akademie rakouského
lmu za adila do p edvýb ru pro nominaci

21+22

(út, st) 19.00
U nikdy sám!

na Rakouskou lmovou cenu 2017.
Filmy jsou v n meckém zn ní s anglickými titulky.

Komedie o snaze být normální - i za cenu mírného

Vstup volný.

násilí. Groteskní p íb h t í osam lých lidí, kte í

8

Hrají: Ond ej Jirá ek, Tomá

se spole n ocitli v jednom pokoji.
(st) 19.00

Re ie: Tereza

Ole je frajer

Vstupné: 150 / 100 K

Dramatizace románu Erlenda Loea Naivní. Super.
Ole bydlí v Oslu. Je mu práv 25 let a cítí se být
na dn . I kdy má Bratra, rodi e a dva kamarády,

23

ilinský a Petra evc

íhová

( t) 19.00
Ut

ování Richarda Pogody

jednoho dobrého a jednoho patného.
Hrají: Michal Lurie, Simona Vi arová, Michal Necpál

Nejvybran j í hudební pochoutky i p ipomínka

Re ie: Zuzana Burianová

stých narozenin Elly Fitzgerald, Josefa Kainara
a Ji ího Brde ky v podání olomouckého písni ká e,

Vstupné: 150 / 100 K

pianisty, moderátora a skladatele.

9

Vstupné: 70 K
( t) 19.00
Divadlo X10

Ond ej Novotný:

Kolaps

CAFÉ NA CUCKY
Vstupní brána do na eho kulturního centra. P ij te na dobrou kávu, aj, snídani, lehký
ob d a ve er klidn i na n co drsn j ího. Otev eno po-pá 7.30-22.00, so-ne 13.30-22.00.

Poh ebnická rma krachuje a p esto, nebo práv

HOST DIVADLA NA CUCKY
Audiovizuální performance esko-skandinávského

Majitel rmy ov em netu í, e podivný klient sleduje

seskupení. Fyzická opera, která je zalo ená

vlastní cíle. A navíc se v útrobách domu skrývá

na intenzivní sou innosti zvuku, hlasu, pohybu,

samozvaný spasitel.

sv telného designu a kostým .

Hrají: Anna Císa ovská/Ane ka Hessová,

Koncept: Nela Husták Kornetová

Lída N me ková/Markéta Dvo áková,

Vstupné: 190 / 150 K

Prostor pro sou asné um ní, otev eno po-pá 10.00-19.00, so 13.30-19.00, ne ZAV ENO.

Re ie: Ewa Zembok

Aktuální výstavy: Proluka

Vstupné: 190 / 150 K

V malém knihkupectví LITRSHOP naleznete autorské publikace, magazíny, ilustrované
knihy, komiksy, originální kancelá ské a výtvarné pot eby nebo knihy o um ní.

T.I.T.S.: MINE

proto, nabízí nejmodern j í, bizarní typy poh b .

Jakub Gottwald, Václav Marhold, Pavel Ne kudla

LITRSHOP

(út) 19.00

HOST DIVADLA NA CUCKY

GALERIE XY
problém nebo p íle itost? (do 1. prosince).

28

11

29

Ve ejná debata k výstav Proluka

Diskuzní ve er k aktuální výstav Galerie XY.

(so) 14.00
Tu

(st) 17.00

áci na ar e

Tematické bloky:
17.00 ARCHITEKTONICKÉ SOUT

ENÍ V

B h má plné zuby zví at, která se jenom hádají.

19.00 PROLUKA - POTENCIÁL MÍSTA

Velká potopa se blí í a na Noemov ar e platí

Vstup volný.

R

p ísná pravidla, od ka dého druhu p e ijí jen dva
exemplá e. Co se stane s trojicí nerozlu ných p átel
tu

ák ? Roztomilá groteska pobaví jak malé,

tak dosp lé d ti.

Dolní nám stí 42, 779 00 Olomouc | rezervace@divadlonacucky.cz

Hrají: Viktor Zavadil, Adéla Poláková,

Vstupenky lze rezervovat na webu a zakoupit v p edprodeji na pokladn (po-pá 10-19,

Eli ka Pavú ková, Petra Dosoudilová a Petra evc

p íp. po domluv s personálem kavárny). Informace o rezervacích na tel. 721 308 935.
Divadlo na cucky provozuje DW7, o.p.s.

Re ie: Zden k Vévoda

1+2

Vstupné: 80 K

14+15

PROSINEC
(pá, so) 19.00
Ritter, Dene, Voss

(út, st) 19.00

DERNIÉRA

MATE

Dv here ky víde ského Josefstadtu
a génius ze Steinhofu zvou k rodinnému ob du.

Autorské p edstavení ze ivota dvou vysoko kolák
typických áka
kolem pr

a pa men . Jejich sv t se to í

vih , které ov em a tak typické nejsou.

Sourozenecká láska ve t ech aneb CO jiného je
lozo e ne matematika? - Nejryzej í matematika!
Hrají: Petr Neru il/Tomá Uher, Petra Dosoudilová

Hrají: Bo ek Joura a Viktor Zavadil

a Simona Vi arová

Re ie: Silvia Vollmannová

Re ie: Petr Neru il

Vstupné: 150 / 100 K

Vstupné: 150 / 100 K

Více na www.divadlonacucky.cz

LISTOPAD

