KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2009

Předplatitelské cykly
na sezonu 2009 - 2010
Pravidelně každý rok začíná dne 1. června předprodej předplatitelských průkazek na divadlo a poezii na novou kulturní
sezonu. Nejinak tomu bude i letos a je proto nutné si svoje místo v hledišti zajistit co nejdříve.

UPOZORNĚNÍ:
Připravované divadelní představení Kancelářský krysy na 3.
června 2009 pražská pořádající agentura zrušila. Za zakoupené
vstupenky obdrží jejich majitelé zpět peníze v kanceláři předprodeje v přízemí radnice.

Jaké výhody předplatné nabízí? Především to je výrazná sleva
proti cenám vstupenek ve volném prodeji. Předplatenka zajišťuje
stálé místo v hledišti divadla. Průkazka je přenosná a její majitel
ji tedy může komukoliv zapůjčit či darovat. Držitele abonentky se
netýká žádná úprava cen během sezony. Předplatenka vás zbavuje
starostí s obstaráváním vstupenek a šetří váš čas.
Příznivci divadla se v nadcházející sezoně mohou hned na úvod
těšit na krásné představení slavného Cyrana v nastudování Divadla
pod Palmovkou s celou řadou známých herců. Poté přijede Divadlo Antonína Dvořáka Příbram se skvělou hrou Amadeus, ve které
v roli Salieriho exceluje Otakar Brousek ml.
Následovat bude slavnostní představení hry Dědeček automobil,
kde hlavní postavu ztvární Ota Jirák. Hru nastudovali herci Městského divadla Mladá Boleslav u příležitosti 100. výročí otevření
tohoto divadla.
Po novém roce uvedeme komedii Žárlivost s vynikajícími herečkami Hanou Maciuchovou a Janou Hlaváčovou. Ve slavné komedii
Carla Goldoniho Sluha dvou pánů uvidí majitelé předplatenek oblíbeného Jana Potměšila v roli Truffaldina.
Na zahájení 46. ročníku hudebního festivalu Sukovy Sedlčany
jsme zařadili ve světě nejznámější a nejčastěji hraný balet Labutí
jezero od P. I. Čajkovského, který uvede výtečný soubor Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Závěrečné představení na předplatné připravují opět sedlčanští ochotníci, kteří
v režii Jaroslava Mrvky zahrají známou hru se zpěvy Podskalák od
F. F. Šamberka a K. Hašlera.

Oblíbený herec Ota Jirák se představí v roli hraběte Kolowrata v muzikálu
Dědeček automobil, který uvede Městské divadlo Mladá Boleslav na předplatné divadla.

Milovníky večerů poezie a hudby pozveme v nové sezoně také
na velice krásné pořady. Znovu jsme zařadili dva programy, které
byly v loňské sezoně nuceně nahrazeny jinými z důvodu nemoci
účinkujících herců.
První pořad budou tvořit známé melodramy, které přednesou Otakar Brousek st., Valerie Zawadská, Dalimil Klapka a Petr
Stach.
V předvánoční době bude na programu pořad pražské Violy
nazvaný Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty
McDonaldové s výtečnými Carmen Mayerovou a Terezou Kostkovou.
Po novém roce přivítáme po delší době v koncertním sále našeho nejlepšího šansoniéra a v Sedlčanech velice oblíbeného Igora
Šebo s jeho novým pořadem. Závěrečný večer poezie bude patřit
Alfredu Strejčkovi s loutnistou Jindřichem Mackem a jejich poetickému představení Alchymie lásky.
POZOR!!! Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa
nejpozději do 30. června 2009. Po tomto datu budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty ostatním zájemcům.

Vojtěch Záveský z příbramského Divadla A. Dvořáka byl za skvělé ztvárnění
role Mozarta ve hře Amadeus nominován na udělení Ceny Thálie za rok
2008. I tato hra je zařazena do nového předplatitelského cyklu.
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PŘEDPLATNÉ 2009 - 2010
DIVADLO

		

CENA 800 Kč

POEZIE

		

CENA 400 Kč

Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
Divadlo pod Palmovkou Praha

ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU

Slavná tragikomedie o rytíři Cyranovi a jeho lásce k Roxaně.
Hrají: Martin Stránský, Jan Teplý, Radek Zima, Tereza Kostková, René Přibil, Rudolf Jelínek, Kateřina Macháčková a další.
Režie: Petr Kracik.

Pořad v rámci 12. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu.
Účinkují: OTAKAR BROUSEK st., DALIMIL KLAPKA, VALERIE
ZAWADSKÁ, PETR STACH, MIROSLAV SEKERA (klavír).
Režie: Věra Šustíková.

Peter Shaffer: AMADEUS
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Příběh osudového setkání dvou skladatelů - Mozarta a Salieriho.
Hrají: Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Radka Filásková,
Robert Tyleček, Vladimír Mrva, Čestmír Gebouský, Debora Štolbová.
Režie: Jan Pecha.
Adolf Branald a Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo Mladá Boleslav
Originální komorní muzikál na motivy novely Adolfa Branalda.
Hrají: Titulní roli legendárního hraběte Kolovrata ztvární oblíbený
Ota Jirák, dále účinkují herci boleslavského divadla.
Režie: Radek Balaš.
Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST
Umělecká agentura J. Svobodové Česká Lípa
Příběh tří žen, které se nikdy nesetkají a přesto jsou spojeny.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková nebo
Lucie Matoušková.
Režie: Luděk Munzar.

aneb OD FOERSTERA K DNEŠKU

HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb
CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ
Poutavé představení z pražské Violy. Svěží dialog bezstarostného
mládí a moudré zralosti, schopnost vidět události z lepší strany.
Účinkují: CARMEN MAYEROVÁ, TEREZA KOSTKOVÁ.
Režie: Jaromír Pleskot.

VEČER S IGOREM ŠEBO
Přijďte prožít příjemný večer s písničkami a povídáním našeho
nejlepšího šansoniéra, kde zazní písně z jeho posledního CD, ale
i všechny jeho největší hity, které naše publikum vždy okouzlí.
Účinkuje: IGOR ŠEBO a JIŘÍ TOUFAR (klavír).

ALCHYMIE LÁSKY
Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobové skladby
pro sólovou loutnu. Verše W. Shakespeara, F. Bacona a dalších.
Účinkují: ALFRED STREJČEK - přednes
JINDŘICH MACEK - loutna
Změna programu vyhrazena!

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
Divadelní společnost Františka Kreuzmanna
Staňte se svědky toho, jaké to je sloužit dvěma pánům zároveň.
Hrají: Jan Potměšil, Ivan Remta, Markéta Coufalová, Rostislav
Trtík, Ivo Theimer, Jana Kreuzmannová, Milada Čechová a jiní.
Režie: František Kreuzmann.
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Baletní příběh lásky prince a krásné Odetty proměněné v labuť.
Hrají: V roli Odetty Margarita Plešková, v roli prince Vladimír
Gončarov, spoluúčinkují sólisté a sbor baletu a orchestr divadla.
Režie: Vladimír Nečas, dirigent: Milan Kaňák.
F. F. Šamberk a K. Hašler: PODSKALÁK
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
Ve hře se zpěvy účinkují členové spolku. Režie: Jaroslav Mrvka.
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Valerie Zawadská, populární herečka a nejlepší česká dabérka, vystoupí
hned v prvním pořadu na předplatné poezie.
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Slavný oscarový film Amadeus si připomeneme ve skvělé inscenaci Divadla A. Dvořáka Příbram. V rolích Salieriho a Mozarta se představí Otakar
Brousek ml. a Vojtěch Záveský.

Letošní předplatitelský cyklus otevře vynikající představení Divadla pod
Palmovkou Cyrano z Bergeracu. Na snímku Tereza Kostková (Roxana)
a Martin Stránský (Cyrano).

Nejkrásnější světový balet Labutí jezero od P. I. Čajkovského zahájí další
ročník Sukových Sedlčan. Na snímku Margarita Pleškova (Odetta - Odilia)
a Vladimír Gončarov (Princ).

Do předplatného je zařazena také světoznámá Goldoniho komedie Sluha
dvou pánů, kde roli Truffaldina ztvární velice oblíbený herec Jan Potměšil
(na snímku vlevo).

10 . Sedlčanské filmové léto
Přehlídka nejúspěšnějších českých filmů za poslední období

3. - 4. 7. 2009 Občan Havel přikuluje
10. 7. 2009 Tobruk
11. 7. 2009 Bathory
17. 7. 2009 Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
18. 7. 2009 Sněženky a machři po 25 letech
24. 7. 2009 Nedodržený slib
25. 7. 2009 Máj
31. 7. 2009 Peklo s princeznou
1. 8. 2009 Hlídač č.47
7. 8. 2009 Anglické jahody
8. 8. 2009 Babička
14. 8. 2009 Tvář ve zdi
15. 8. 2009 Líbáš jako bůh
21. 8. 2009 Návrat čápů
22. 8. 2009 Normal
28. - 29. 8. 2009 Jménem krále
Začátky všech představení vždy ve 20.00 hodin.
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PROGRAM NA ČERVEN 2009

pátek a sobota 5. a 6. června ve 20 hodin
film UK/USA - drama (2009)
MILIONÁŘ Z CHATRČE
- Vyhrát velké peníze je úžasné, zvlášť pro chudého mladíka, existují ale daleko cennější výhry. Film vypráví skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“ Film získal Oskara v roce 2009.
		
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 10. června ve 20 hodin
film USA - komedie (2009)
VÁLKA NEVĚST
- Představte si, že máte nejlepší kamarádku, která by pro vás udělala snad cokoliv na světě. Myslíte si, že vás nic nemůže rozdělit?
Ale ano - svatba! Ema a Liv se totiž rozhodnou vdát ve stejný den.
Hrají K. Hudson, A. Hathaway, K. Johnston a další.
		
Mládeži přístupné
pátek a sobota 12. a 13. června ve 20 hodin
film USA/UK/I/F/DM - historické drama (2009)
VÉVODKYNĚ
- Snímek nás přenese do 18. století a přiblíží příběh šlechtičny
Georgiany, prapratetičky princezny Diany. Podobně jako Diana, tak
i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, je oslňující, charismatická
a veřejností milována. Hrají K. Knightley, R. Fiennes a další.
		
Mládeži přístupné

pátek 26. června ve 20 hodin
film USA - horor (2009)
KRVAVÝ VALENTÝN
- Vinou Hanningera v šachtě zahynuli lidé. Přežil Varden, který je
v kómatu. Rok po tragédii na svatého Valentýna ožije a zabije krumpáčem dvacetdva lidí. Nyní, deset let poté, se Hanninger vrací zpět
do rodného města. Pronásleduje ho ale černá můra i svědomí.
		
Mládeži do 18 let nevhodné
sobota 27. června ve 20 hodin
film USA - akční (2009)
X - MEN ORIGINS: VOLVERINE
- Třikrát jsme se setkali s mutanty ve filmové sérii X - Men, tentokrát přichází sólo pro jednoho z nich, Wolverina, obdařeného
zázračnou schopností regenerace. Příběh nás zavede do 60. let,
k jeho začátkům a časově předchází událostem prvního dílu.
		
Mládeži přístupné

úterý 2. června v 16 hodin
film ČR/SR/J - animovaný (2009)

NA PŮDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?

- Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny...

úterý 9. června v 16 hodin
film FI/DM/N/IR - animovaný rodinný, dobrodružný
					
SOBÍK NIKO
- Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Chce poznat svého otce, naučit se létat,
a proto se ho vydá hledat.

středa 17. června ve 20 hodin
film USA - historický (2009)
ANDĚLÉ A DÉMONI
- Film podle románového bestselleru od D. Browna. Robert Langdon, harvardský odborník na religionistiku, znovu zjišťuje, že síly
se starobylými kořeny se nezastaví před ničím. Langdon objeví
důkazy o znovuobnovení tajného bratrstva Iluminátů. Hraje Tom
Hanks a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 20. června ve 20 hodin
film USA - komedie (2009)
HOTEL PRO PSY
- Šestnáctiletá Andie a její mladší bratr Bruce se ocitnou v pěstounské rodině, kde nejsou zvířátka povolena. Andi a Bruce náhodou
narazí na starý opuštěný hotel a tehdy dostanou nápad poskytnout
azyl nejen jejich psíkovi, ale i dalším.
		
Mládeži přístupné

čtvrtek 18. června ve 20 hodin
film N - režie A. Dresen (2008)
SEDMÉ NEBE
- Láska může kvést v každém věku, aneb milostný trojúhelník po
šedesátce. Lehkost, vtip a jemná ironie spolu s brilantními výkony
herců vynesla filmu cenu poroty v sekci „Jistý pohled“ na festivalu
v Cannes.

