
2. března, 19:00- Od Beethovena k hudbě umělé inteligence. 
Komponovaný pořad. Vstupné 50 Kč. 
Hudba v průběhu stale�. Může ovlivnit umělá inteligence umění 
21.stole�? Připravil Akademický orchestr ČVUT a robot SK 80.

4. března, 10:00 – divadlo VšeMožno – Na hrášku aneb Jak
se píše pohádka. Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
Víte, jak se pozná pravá princezna? Ne? A víte, jak se dostane pohádka 
do knížky, abyste si ji mohli přečíst? Nevíte? Tak přijďte a my vám to 
s chutí povíme.

5. března, 14:00 – Industriálním Karlínem a Libní - komentovaná 
procházka (sraz před hlavním vchodem Invalidovny). Vstup volný.

5. března, 16:00 – Vánoční sokol – loutkové představení Sokola 
Libeň. Vstup volný.
Tři kamarádi jdou o vánočních prázdninách do sokolovny. Ale ouha,
kde jsou klíče? Jsou v sokolovně zamčení! Přijďte se podívat, jak jejich 
dobrodružství dopadne! 

11. března, 10:00 – host divadla VšeMožno – Světový Koblížek, hraje 
Pupenteátr Klára Kaše. Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
„Já Koblížek, Koblížek…“ Malá pěvecká šou právě upečeného 
zlatavého Koblížka. Všichni ho chtějí…! On je pěkně mazaný, ale 
oslnění vlastním úspěchem nepřináší nic dobrého.

Program březen 2023

Otevřeno středa 13:00 – 18:00, ostatní všední dny na základě objednání.
Kontakt: Kateřina Ondrušová, email: katerina.ondrusova@praha8.cz, telefon: 222 805 186

16. března, 18:00- Amerika volá Československo, tady Voskovec a 
Werich – Route 66. Přednáška Filipa Šíra, vstupné 50 Kč. 
Putování slavnou „šestašedesátkou“ po stopách Jana Wericha
a Adolfa Hoffmeistera. A kam se ztratil Jiří Voskovec?

20. března, 19:30 – divadlo VšeMožno – Tož Welzl, představení pro 
dospělé, vstupné 220 Kč.
Jan Eskymo Welzl byl český polárník, cestovatel, dobrodruh, lovec 
a náčelník eskymáků. Inscenace kombinuje hrané a loutkové scény.

26. března, 14:00 - Hrabalovou Libní  - komentovaná procházka po 
stopách největšího z libeňáků (sraz před Libeňským světem). Vstup 
volný.

26. března, 15:00 – divadlo VšeMožno – Perníkomat aneb Je to na 
vás! Představení pro dě�, vstupné 90 Kč.
Dobře, dobře, tohle známe. Jeníček, Mařenka, ježibaba… Všichni víme, 
jak to dopadne. Ale my do téhle rovnice přidáme jednu neznámou - 
vás. Jaký bude výsledek?

Podrobnější informace o divadle VšeMožno
na www.vsemozno.cz a www.facebook.com/vsemozno

Po celý měsíc výstava nejlepších snímků z fotosoutěže "Praha 8 ve dne, v noci", vstup volný.




