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Muzikál sezóny 2011/2012
Pokrevní brat!i jsou mil"m a úsm#vn"m 
ohlédnutím za na$ím d#tstvím a dospíváním, 
ale také sociální kritikou nelítostné spo-
le%nosti, p!íb#hem s magickou atmosférou 
a jedine%nou hudbou. K!ehk" muzikál 
o osudu rozd#len"ch dvoj%at zvolili diváci 
v anket# K!ídla nejoblíben#j$í inscenací 
sezóny 2011/2012 a na Hudební scén# MdB 
je uvedou v POSLEDNÍCH %ty!ech reprízách.

Pokrevní!brat"i!
Hudební!scéna!M#stského!divadla!
Brno!
$%&–!$'&!února!$()*!
www&mdb&cz

,eny p-e.ijí
Skv#lá konverza%ní hra z pera v"znamného 
britského dramatika poprvé v %eském p!e-
kladu nabízí inteligentní humor a originální 
pohled do &enského sv#ta. Divadelní menu, 
které bude fajn$mekr'm ur%it# chutnat. 
Hrají: Anna (i$ková / Zuzana Mauréry, Jana 
Krausová, Jitka Schneiderová / Gabriela 
Mí%ová a Vojt#ch Kotek.

Arnold!Wesker+!,eny!p"e-ijí!
Divadlo!Bolka!Polívky.!Brno!
$/&!února!v0)1+((!
www&divadlobolkapolivky&cz

divadla divadla

Severská filmová zima 
v/Brn0
Na konci února se v brn#nském kulturním 
centru Slévárna Va)kovka v"razn# ochladí. 
Bude zde probíhat festival seversk"ch film', 
kter" ji& %tvrt"m rokem p!iná$í %esk"m 
divák'm pravidelnou dávku drsného severské-
ho humoru a syrov"ch, ni%ím nep!ikrá$len"ch 
lidsk"ch p!íb#h' na pozadí krásné skandináv-
ské p!írody.

Severská!filmová!zima!
Slévárna!Va2kovka.!Brno!
$3&!února!–!)&!b"ezna!$()*!
www&sfklub&cz

Filmov1 sv0t znovu 
ovládne Brno
V"b#r z nejlep$ích d#l sv#tové kinematografie 
se na jeden t"den dostane do brn#nsk"ch kin 
Scala, Art a Lucerna, do Sálu B. Bakaly i do 
Kinokavárny v rámci MFF Cinema Mundi. Na 
p!elomu února a b!ezna mohou náv$t#vníci 
zhlédnout p#tici d#l nominovan"ch na presti&ní 
cenu Oscar, dal$í zahrani%ní snímky, které se 
u nás do b#&né distribuce nedostanou, i v"b#r 
z %eské filmové tvorby. 

Mezinárodní!filmov4!festival!
Cinema!Mundi!Brno!
$3&!února!–!3&!b"ezna!$()*!
www&cinemamundi&cz

filmy

filmy

6.2. OD!EVERESTU PO!DENALI, 
horolezkyn! Klára Polá!ková

13.2. KUBA, OSTROV SVOBODY, 
cestovatelka Darja "mídová

20.2. BRAZÍLIE, EXPEDICE 
ZA!JAGUÁREM, cestovatelka 
"t#pánka Jake$ová

27.2. ETIOPIE, PRAV"KÉ OMO, 
cestovatel David "vejnoha

Cestovatelské 
ve!ery

LIVINGSTONE 
Husa na%provázku%

po!ádá

ASIE  AFRIKA  AMERIKA  AUSTRÁLIE  ANTARKTIDA

www.livingstone.cz

V#dy od!20:00

Grand Restaurant Festival 
2014
Za zv"hodn#né ceny ochutnáte speciality nej-
lep$ích a nejzajímav#j$ích restaurací z publi-
kace Maurer'v v"b#r Grand Restaurant 2014. 
V Jihomoravském kraji se v Brn# ú%astní 
Borgo Agnese, Holiday Inn Brno – Prominent, 
Koishi fish & sushi, La Bouchée, Noem Arch, 
Pavillon, Valoria a Beatrice hotel (Pru$ánky). 
Vybírat m'&ete ze základní, dvouchodové nebo 
t!íchodové degustace (250–600 K% i s nápoji). 
Generálním partnerem je spole%nost Kofola.
Grand!Restaurant!Festival!$()*
/(!m#st.!'/!restaurací
)%&!ledna!a-!$'&!února!$()*
www&grandrestaurantfestival&cz!

menu


