
10. ročník divadelního festivalu Sbírka motýlů

9.-12. června 2016,  Nové Město na Moravě
9.6.

9:00 a 10:15, ZUŠ Monseova ul., Damúza – Detektiv Lupa a tajemná věž
od 13:00, Divadelní odpoledne

13:00 – 18:00, park, dílny a doprovodný program 
15:00, park, Cink Cink Cirk – Kavárna
16:00, šapitó, žáci LDO – Odpoledne s divadlem
17:30, šapitó, Aleš Hrdlička (Cink Cink Cirk) – Kouzelnická show
18:00, od šapitó ke kašně Vratislava z Pernštejna, divadelní průvod
18:30, kašna Vratislava z Pernštejna, tancovačka
19:30, park, Cink Cink Cirk – Dopeshow 
20:00, šapitó, koncert, baf.nu 

10.6.
9:00 a 10:15, ZUŠ Monseova ul., De Facto Mimo – Kašpárek a drak aneb Nechutná 
princezna nebo taky Jak se Franta dočkal
10:00, Kulturní dům, Studio Alta – ANGEL-y
19:00, evangelický kostel, Já to jsem (Vítězslav Marčík ml.) – Malý princ 

11.6.
10:00, šapitó, Damúza – Perníková chaloupka
16:00, měšťanský dům č.p. 133, Lada Hubáčková Pokorná – Pod šípkovým keřem aneb 
Psavci z regionu
19:30, Kulturní dům, Divadlo Letí – 8 GB tvrdýho porna
21:00, měšťanský dům č.p. 133, koncert, Rendez fou
22:30, prostor před evangelickým kostelem, fireshow 

12.6.
14:00, zahrada evangelického kostela, Circo Frico – akrobatické představení
15:00, zahrada evangelického kostela, Circo Frico – akrobatický workshop 

Více na http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz, Facebook: sbirkamotylu
Pořádá spolek Lysina lenina ve spolupráci s Novoměstskými kulturními zařízeními, 
ZUŠ Jana Štursy, sborem ČCE Nové Město na Moravě a Kafé 133. 
Tento projekt vznikl díky laskavé podpoře Nového Města na Moravě.
Změna programu vyhrazena. 



čtvrtek 9. června 
9:00 a 10:15, ZUŠ Monseova ul., představení pro rodiče s dětmi od 4 let a 1. stupeň ZŠ 
Damúza – Detektiv Lupa a tajemná věž

Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! 
Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? 40 Kč, 40 min

od 13:00, Vratislavovo náměstí, park, šapitó
DIVADELNÍ ODPOLEDNE – PROGRAM:
13:00 – 18:00, park
Žonglování, malování, tvoření, tancování a odpočívání pro malé i velké.
15:00, park, Cink Cink Cirk – Kavárna

Vystoupení zasazené do prostředí kavárny, které je spojením akrobacie, nové magie, pantomimy a žonglování, je 
inspirováno kabaretem a groteskou. Příběh starý jako samo lidstvo. Dokáže si On, neznámý štramák s kufrem získat Její 
srdce zahalené rudým tylem? Vstupné dobrovolné, 10-15 min

16:00, šapitó, Žáci LDO – Odpoledne s divadlem
Inscenace literárně dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, které v letošním roce sesbíraly řadu 
divadelních ocenění. Vstupné dobrovolné, 60 min

17:30, šapitó, Aleš Hrdlička (Cink Cink Cirk) – Kouzelnická show
Člen charitativní francouzské organizace Magiciens du Monde, s níž vystupuje v Africe, úřadující Mistr České republiky 
v moderní magii a novocirkusový performer Aleš Hrdlička ve svých unikátních vystoupeních spojuje moderní magii 
s prvky nového cirkusu. Vstupné dobrovolné, 40 min

18:00, od šapitó ke kašně Vratislava z Pernštejna - Divadelní průvod
Divadelní skupiny podílející se na Divadelním odpoledni Sbírky motýlů i zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí připojit, 
vyrazí na tradiční divadelní průvod kolem Vratislavova náměstí.

18:30, kašna Vratislava z Pernštejna - Tancovačka
Divadelní průvod rozvíří společný tanec kolem kašny Vratislava z Pernštejna. Spousta veselí, radost z tance a 
společného zážitku při kruhových tancích z celého světa. Připravuje Rellia a taneční studio Tara Olomouc.

19:30, park, Cink Cink Cirk – Dopeshow 
Bolí tě hlava? Dej si prášek. Bolí tě břicho? Dej si prášek. Bolí tě zub? Dej si prášek. Bolí tě srdce? Dej si prášek. Bolí 
tě duše? Dej si prášek. Prášek jsi a v prášek se obrátíš. Nechť tě růžová síla provází. Kritika? Nestoudnost? Vulgaris-
mus? Jak pro koho. Vstupné dobrovolné 10 min

20:00, šapitó, koncert baf.nu (world music, dance music)
Tříčlenná pražská kapela zahraje hlavně k tanci a taky k poslechu svoje skočné písně. Vstupné dobrovolné

pátek 10. června
9:00 a 10:15, ZUŠ Monseova ul., představení pro rodiče s dětmi a MŠ, De Facto Mimo – Kašpárek a drak aneb 
Nechutná princezna nebo taky Jak se Franta dočkal

O tom, jak si Kašpárek dělal ze všech kašpárky, o tom, co všechno Franta zvojtil a taky o tom, že není všechno rytíř, co 
je plechové… Loutkové představení nezávislého jihlavského souboru. 35 Kč, 50 min

10:00, Kulturní dům, představení pro dospělé, SŠ a 2. stupeň ZŠ, Studio Alta – ANGEL-y
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. Hrají Vanda Hybnerová a Lucia Kašiarová. 60 Kč, 60 min

19:00, evangelický kostel, představení pro mládež a dospělé, Já to jsem (Vítězslav Marčík ml.) – 
Malý princ 

Divadlo jednoho herce, který na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým 
princem. Zdarma (koná se v rámci Noci kostelů), 50 min

sobota 11. června
10:00, šapitó, představení pro rodiče a děti od 4 let, Damúza – Perníková chaloupka

Žili, byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém lese. Ale naštěstí v dálce zahlédli světýlko... Pohádka o 
tom, že i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout v ústech. A že nic není takové, jak by se mohlo na 
první pohled zdát. Po představení bude následovat workshop do cca 12:00. 40 Kč, 35 min

16:00, měšťanský dům č.p. 133, komponovaný pořad pro dospělé, Lada Hubáčková Pokorná – 
Pod šípkovým keřem aneb Psavci z regionu

Komponovaný poetický pořad o literátech, jejichž život a dílo jsou spojeny s novoměstským regionem. Lada 
Hubáčková Pokorná čte v knihách, sbírkách, sešitcích autorů, pro něž bylo v různých dobách a z různých zorných 
úhlů tvůrčí inspirací Nové Město na Moravě, okolní krajina i životy místních obyvatel. 40 Kč, 50 min

19:30, Kulturní dům, představení pro dospělé, Divadlo Letí – 8 GB tvrdýho porna
Vrcholem festivalu je představení 8 GB tvrdýho porna, intimní komedie o lidech, kteří se neumí odhalovat. Hraje 
Anna Polívková a Petr Vaněk, patron festivalu z roku 2012 a rodák. 200 Kč / 250 Kč, 70 min

21:00, měšťanský dům č.p. 133, koncert, Rendez fou (polo-etno-folk s prvky jazzu a latiny)
Přijďte si do kavárny v měšťanském domě č.p. 133 na Komenského náměstí dát kofeinovou šlehu nebo sklenku 
vína a poslechnout si jihlavskou kapelu, jejíž název ve francouzštině znamená “zbláznit se”. Vstupné dobrovolné

22:30, prostor před evangelickým kostelem, fireshow
Tradiční součástí Sbírky motýlů je ohňové představení neohrožených žen a mužů. Budeme rádi, když do kasičky 
na vstupné dobrovolné přihodíte nějakou tu minci na žhářský materiál.

neděle 12. června
14:00, zahrada evangelického kostela (koná se v rámci Zahradní slavnosti), akrobatické představení pro 
všechny, Circo Frico 

V pouličním představení performeři vyprávějí pomocí různých cirkusových disciplín o tom, jak Circo Frico vzniklo. 
Nechybí komediální prvky a věřte, že i vy se stanete nedílnou součástí představení! Představení mělo premiéru 
v létě v roce 2015 v rámci festivalu “Festivale Internazionale di Artisti di Strada” v italském Udine. Kromě toho 
performovali Circo Frico i na Novém Zélandé, v Austrálii a řadě evropských zemí. Vstupné dobrovolné, 30 min

15:00, zahrada evangelického kostela (koná se v rámci Zahradní slavnosti), workshop pro všechny, 
Circo Frico 

Česko - italské cirkusové duo kombinuje párovou akrobacii, jógu a žonglovaní. Na workshopu vás Circo Frico 
zasvětí do základů akrobacie s partnerem. Začneme jednoduchými balančními pozicemi a vyzkoušíme si i nějaké 
pozice z oblíbené acroyogy a možná se dostane i na lidskou pyramidu! Workshop je určen i úplným začátečníkům 
i dětem. Kurzovné dobrovolné, 60 min


