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Velká inventura – divadlo v jiném balení 
1.až 3. 12., Divadlo Reduta - putovní festival nového divadla VELKÁ INVENTURA poprvé v Brně, v Divadle Reduta. 
Představení avantgardního divadla, neuváděná ve velkých repertoárových divadlech: autorská představení, nonverbální, 
tanec, fyzické divadlo, akční malba s fyzickým divadlem, klasický japonský kjógen, staré čínské pohádky, intimní divadelní 
show. Popáté se koná v ČR, poprvé zavítalo do Brna. Uskuteční se v Divadelním sále i ve Sklepení Reduty. Jednotlivá 
představení jsou koncipována tak, aby je jeden divák mohl zhlédnout všechna. Začátky v 19.00 a ve 20.30. Organizátoři 
v Brně o. s. REPT ve spolupráci s Národním divadlem Brno a o. s. Nová síť.  
Velká inventura v Brně se koná pod záštitou Ctibora Turby.  
 
Krátce s  Petrem Štědroněm, um. šéfem Divadla Reduta, o Velké inventuře.  
Jako první repertoárové divadlo v ČR a navíc scéna NDB jste se rozhodli uspořádat festival avantgardních forem divadla. Jak to 
koresponduje s vaší nabídkou? Snažíme se Divadlo Reduta otevírat všemi směry. V naší nabídce nechybí ani pravidelné výstavy 
výtvarníků, jak začínajících, tak již renomovaných umělců. A samozřejmě dáváme prostor také netradičním formám divadla. Právě ty jsou 
jednou z částí tvorby Reduty a vznikají především ve Sklepení našeho divadla. Myslíme si, že jako subvencovaná organizace, máme 
povinnost umožnit realizaci i těmto formám divadla, která jinak nacházejí méně uplatnění, a to především v Brně.  
 
Program Velká inventura 
1.12., 19.00 – Knihovna (Praha) taneční duet inspirovaný hudbou Rutman Steel Cello Ensemble, Cena Sazky – Objev roku 
2008, Vážka (Praha), 20.30 Be Free! (Brno) Divadlo Feste a jeho projekt Identita, tentokráte na téma česko-německých 
vztahů s důrazem na událost z konce května 1945. 
2.12., 19.00 – Malé divadlo kjógenu (Brno), 20.30 Svět odsouzencův (Praha) fyzické divadlo s akční malbou. 
3.12., 19.00 – Spíš se mnou (Brno), Sdružení služebníci lorda Alberta, nonverbální předst. o dvou mužích a jedné ženě, 
20.30 Ušima podzimu (Praha) finské tango o ženách a mužích v nás bez ohledu na pohlaví.          Více na www.ndbrno.cz 

 
Mikulášská nadílka plná pohádek 
5. 12., Mahenovo divadlo, 10.00, 15.00, 17.00 a 19.00 – Mahenova činohra připravila pro děti program s bohatou 
mikulášskou nadílkou. Zájemci si mohou vybrat dopolední, odpolední či večerní představení a v 15 a v 17 hodin přijde i 
Mikuláš. V 10 a v 15 hodin uvede pohádku Ezopovy bajky s Janem Grygarem a Josefem Daňkem (výtvarník a režisér). 
V 17 začne Čtení těch nejkrásnějších českých pohádek herečkami NDB a pak bude následovat výtvarný workshop. Večer 
bude patřit půvabné pohádce Broučci Jana Karafiáta. Také přijdou čerti a andělé.  
 
Sněhurka se vrací 
8. 12. a 14. 12., Janáčkovo divadlo, 18.00 – SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ, pohádka, kterou má NDB na repertoáru od 
roku 1973.  
  
Koncerty 
  6. 12., 18.00, Mozartův sál Divadla Reduta … Operní recitál k životnímu jubileu Drahomíry Ritzové. 
  9. 12., 19.00, Mozartův sál Divadla Reduta … Vánoční koncert s Václavem Hudečkem a Czech Virtuosi 
13. 12., 18.00, Mozartův sál Divadla Reduta … Komorní koncert k výročí skladatelů B. Martinů a P. Ebena, dirig. J. Kyzlink 
 
Mezinárodní baletní soutěž 
10. až 13. 12., Mahenovo a Janáčkovo divadlo – III. Mezinárodní baletní soutěž Brno 2009 v kategoriích Senior, Junior, 
slavnostní vyhlášení výsledků a Večer laureátů. Soutěžící (90) z ČR, Japonsko, Rusko, Austrálie, Rakousko a další.  
 
Křest knihy Martin Pecina… 
16. 12., Mahenovo divadlo, 18.30 – křest knihy MARTIN PECINA BEZ PŘÍKRAS autora Kristiana Chalupy za účasti 
ministra vnitra Martina Peciny, autora knihy, současného předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje a dalších 
významných osobností. Křest doprovodí  autogramiáda. Foyer MD. Vstup volný. 

 
Pod stromeček s dárkem z NDB 
Zahájení prodeje listopad 2009 – Dárek 2010, tedy 9 titulů z opery, baletu i činohry NDB: Netopýr, Madama Butterfly, Eugen Onegin, Svět 
touhy, Carmen, Lakomec, Antigona, Král Richard III., Růže pro Markétu. Výrazné slevy, přenosná permanentka, rozložení představení do 
kalendářního roku 2010 atp. Pro stávající abonenty prodej od 2. 11., pro nové zájemce od 16. 11.  
 
PŘEDPRODEJ vstupenek pět měsíců dopředu:  Dům pánů z Lipé, nám. Svobody, Info centrum 8.00 – 20.00, víkend 8.30 – 18.30 
Dvořákova ul.     8.00 – 17.30 prac. dny, sobota  9.00 – 12.00,  Divadlo Reduta 10.00 – 14.00 prac.  dny                                            
TIC Hustopeče, KIC Rosice, IC Kyjov, TIC Vyškov 
Přes internet -      e-vstupenka (po zaplacení si návštěvník vstupenku sám vytiskne) 
- rezervace přes internet http://online.ndbrno.cz 

www.ndbrno.cz     
    Statutární město Brno finančně podporuje Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci                               


