KDJS SEDLČANY
1. až 27. května

KULTURNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2010
Koncertní sál

V koncertním sále KDJS bude prakticky po celý květen pokračovat doprovodná výstava letošního hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Se svými abstraktními obrazy se zde prezentuje náš
přední malíř z Týna nad Vltavou

LADISLAV
HODNÝ

Divadelní sál

Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA uvádí v nové sestavě atraktivní pořad pod názvem

Z Čech až do...

Hollywoodu

Výstava je prodejní, otevřena je ve všední dny od 9 do 16
hodin a před každým večerním pořadem. Potrvá do 27.
května 2010.
Nezapomeňte ji navštívit!
Pondělí 3. května v 18.00 hodin

Pondělí 10. května v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Po roční pauze se v Kulturním domě Josefa Suka opět představí
se svým koncertem naše nejpopulárnější pěvecká dvojice

Eva a Vašek

Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem tentokrát procestujeme řadu zemí světa a návštěvníci uvidí spoustu
hvězd hudebního nebe tak, jak je neznají.
V pořadu se představí pěvecké idoly jako Hana Hegerová, Peter
Nagy, Monserat Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie i známá švédská
hudební skupina ABBA. Samozřejmě nebude chybět plno humoru,
nadsázky a komických scének. Výpravná kostýmová show, která
se těší oblibě po celé České i Slovenské republice, přijíždí vůbec
poprvé do našeho města.
Vstupenky se prodávají v obvyklém předprodeji na náměstí TGM
a před začátkem pořadu také v pokladně KDJS.

Na vystoupení oblíbeného dua se již dlouho těší všichni jejich
příznivci z celého regionu. Na koncertu samozřejmě zazní známé
hity Evy a Vaška, jakými jsou třeba Bílá orchidej, Morava krásná
zem, Ave Maria, Ztrácím svou lásku, Akáty bílé, Malajka, V Hodoníně za vojáčka, Píseň severu a celá řada dalších melodií. Přijďte
prožít hezký podvečer s krásnými písničkami.
Zbývající vstupenky obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici.
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Čtvrtek 13. května v 19.00 hodin

Mimo předplatné

Ke každoročním jarním pořadům festivalu Sukovy Sedlčany patří pravidelně

SEDLČANSKÁ
VONIČKA
Letošního ročníku se již tradičně zúčastní co do vzniku nejstarší
sedlčanský smíšený sbor

ZÁBOJ
a jeho dětská verze:

ZÁBOJÁČEK při ZUŠ a 2. ZŠ Propojení
Těšit se můžete na provedení lidových i umělých písní ve známých úpravách, ale i těch netradičních. V dětském představení
spoluúčinkují též žáci tanečního a literárně-dramatického oboru
ZUŠ. V jednání je také vystoupení francouzského pěvecko-instrumentálního mládežnického sboru při Městské hudební škole
města Taverny.
Celým večerem vás bude provázet moderátor VLADIMÍR
VORÁČ.
Vstupenky si můžete zakoupit v obvyklém předprodeji nebo před
začátkem koncertu přímo v pokladně KDJS.
Čtvrtek 20. května v 11.00 hodin

Rezervováno pro GaSOŠE

Pro studenty Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické
Sedlčany jsme objednali pořad pražské agentury Danny Agency,
který se zabývá velice aktuálním problémem a jmenuje se

www.kdjs-sedlcany.cz

Čtvrtek 27. května v 8.30 a 10.00 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Ke Dni dětí přijede pro nejmenší návštěvníky kulturního domu
zahrát pražské Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila známou
pohádku

ČERT A KÁČA
Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka Martina Drijverová, zná dobře malé diváky
a napsala proto představení hravé, kde
děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a stávají
se součástí pohádky. Geniální hitmaker
Zdeněk Barták napsal krásnou hudbu,
která rozezpívá i rozhýbá celé hlediště.
Celou pohádku podtrhují překrásné dřevěné loutky, jejichž autorem
je Jaroslav Doležal. V pohádce však účinkují především populární
herci

JAN PŘEUČIL a EVA HRUŠKOVÁ
Páni učitelé, dopřejte svým žákům ke Dni dětí hezký dárek
v podobě oblíbené pohádky a zamluvte jim místa v sále co nejdříve v předprodeji vstupenek na telefonním čísle 318 821 158!
Pátek 28. května v 18.00 hodin

Červený Hrádek

O tomto víkendu již tradičně vyvrcholí 46. hudební festival
Sukovy Sedlčany závěrečnými koncerty. V rytířském sále na zámku Červený Hrádek se díky nevšední vstřícnosti paní baronky Mladotové uskuteční hned dva koncerty. V pátek se publiku představí

MLADOTA ENSEMBLE

Z Levic do Bohnic
aneb Drogy a násilí
Pořad připravil a celý jej uvádí známý hudební skladatel

DANIEL DOBIÁŠ

a spolu s ním účinkuje
SABINA ŠUBOVÁ,
dívka vyléčená ze závislosti na drogách, která v současnosti
pomáhá při léčbě drogově závislých osob v bohnické léčebně.
Do programu je zařazena též autorská muzikoterapie, která je
dnes běžnou součástí léčby závislostí a pomáhá závislým k cestě
za jinými hodnotami života. Pořad se zabývá i problematikou kriminality, která je úzce spojena s braním různých omamných látek.
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Tento vynikající klavírní sextet vystupuje ve složení:
Martin Kos, Dana Truplová – housle, Karel Untermüller – viola,
Tomáš Strašil – violoncello, Tomáš Vybíral – kontrabas, Markéta
Janáčková – klavír, j. h.
Zajistěte si vstupenky včas v kanceláři předprodeje na náměstí
TGM.

www.kdjs-sedlcany.cz
Sobota 29. května v 18.00 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - KVĚTEN 2010
Červený Hrádek

V sobotu mohou milovníci krásné hudby navštívit znovu rytířský
sál na zámku Červený Hrádek, kde se uskuteční koncert světově
proslulého tělesa, kterým je

Sukův komorní orchestr

Neděle 30. května v 10.30 hodin

Křečovice

Křečovický kostel je již dlouhá léta místem závěrečného koncertu festivalu Sukovy Sedlčany a současně jednou z akcí mezinárodního festivalu Pražské jaro. Rovněž letos pozval vnuk skladatele
Josefa Suka k účinkování několik předních umělců a na koncertu
vystoupí

JOSEF SUK - housle
ALEŠ BÁRTA – varhany
IVAN KUSNJER – baryton

se svými sólisty

Orchestr existuje od roku 1974 a nese jméno hudebního skladatele Josefa Suka. Koncertním mistrem, uměleckým vedoucím
a sólistou je výtečný houslista Martin Kos. Orchestr koncertuje
převážnou část roku v zemích všech kontinetů, kde sklízí obrovské
úspěchy. Nezapomenutelný zážitek připraví zcela jistě i návštěvníkům tohoto koncertu na Červeném Hrádku.
Také na tento koncert se vstupenky prodávají v obvyklém předprodeji na radnici.

Starosta města ing.
Jiří Burian slavnostně
zahajuje každý rok oba
koncerty v rytířském
sále na Červeném
Hrádku

Za možnost uspořádat
dva koncerty hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany na zámku
Červený Hrádek patří
velký dík paní Henriettě
baronce Mladotové

Po skončení koncertu proběhne u hrobu skladatele Josefa Suka
pietní akt, na němž promluví profesor Josef Koutecký, přednosta
onkologického oddělení dětské kliniky motolské nemocnice.
Pro všechny zájemce
vypravuje Kulturní dům
Josefa Suka zdarma
autobus, který odjíždí od
kina KDJS v 9.30 hodin
a z Křečovic se do Sedlčan vrací ihned po skončení celé akce.

Hrob hudebního skladatele
Josefa Suka, na jehož počest
se letos pořádá již 46. ročník
tradičního festivalu
Sukovy Sedlčany
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PROGRAM NA KVĚTEN 2010

pátek 30. dubna a sobota 1. května ve 20 hodin
český film – drama (2010)
JARMAREČNÍ BOUDA
- Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti
a nesnášenlivosti. Několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Film
je natočen podle kultovního snímku z roku 1982 a získal nejvyšší
ocenění na festivalu nezávislého filmu. Hrají J. Dušek, P. Liška, D.
Bárta, H. Broňová, K. Zima.
Mládeži do 15 let nepřístupné

středa 5. května ve 20 hodin
film USA – romantický (2010)
NEZAPOMEŇ NA MĚ
- Romantický film se současným idolem dívek, Robertem Pattisonem. Ve filmu hraje rebelujícího mladíka Tylera, jenž se zamiluje
do dívky Ally. Jejich nečekaná láska musí projít silnou zkouškou
způsobenou tragédií v obou rodinách. Hrají R. Pattison, E. de
Ravin, P. Brosnan, Ch. Cooper.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 7. a 8. května ve 20 hodin
film USA – muzikál (2010)
NINE
- Po muzikálu Chicago se režisér R. Marshall pouští do další velkolepé podívané. Excelentní taneční čísla a hvězdná herecká sestava
dominují této filmové verzi proslulého broodwayského muzikálu
Nine. Hrají N. Kidman, P. Cruz, S. Loren, K. Hudson, J. Dench,
D. Day-Lewis a další.
Mládeži přístupné
středa 12. května ve 20 hodin
film USA – dramatická komedie (2010)

VŠICHNI JSOU V POHODĚ

- Film citlivě ukazuje obraz rodiny, který je v moderním světě velmi
častý. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni a stres a shon
moderního života je vytěžují natolik, že nejsou schopni najít si čas,
aby si zavolali, nebo se dokonce vydali na návštěvu svého domova. Hraje R. De Niro a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 14. a 15. května ve 20 hodin
film USA – komedie, válečný (2010)

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

- Bizarní černá komedie inspirovaná skutečnými událostmi. Reportér Bob Wilton potkává agenta speciální jednotky Cassadyho, který
mu odhalí existenci tajné jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak,
jak ji známe. Hrají G. Clooney, J. Bridges, E. McGregor a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
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středa 19. května ve 20 hodin
film USA – romantické drama (2010)
MILÝ JOHNE
- Režiser L. Hallström, tvůrce hitu „Pravidla moštárny“, natočil silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Příběh osudové lásky dívky a mladého vojáka, který musí zpět do služby. Film je úspěšnější než Avatar.
Hrají Ch. Tatum a A. Seyfriedová.
Mládeži přístupné

pátek a sobota 21. a 22. května ve 20 hodin
film USA – drama (2010)
BRATŘI
- Herecké hvězdy T. Maguire, J. Gyllenhaal a N. Portmanová se sešli ve
strhujícím příběhu rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a ostrý souboj dvou
bratrů. Starší Sam je sestřelen při misi v Afgánistánu. Jeho okouzlující žena
najde přítele v manželově bratrovy Tommym. Nečekané idyle udělá udělá
konec návrat Sama, který sice přežil, ale změnil se k nepoznání...
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota
28. a 29. května ve 20 hodin
film USA – drama (2010)

PEVNÉ POUTO

- Jmenuji se Suise Salmonová. Bylo mi čtrnáct,
když mě zavraždil. Těmito
slovy začíná hlavní hrdinka vyprávět svůj nevšední
a posmrtný život. Suise se
ocitá ve zvláštním světě mezi
nebem a zemí a sleduje, jak
probíhá pátrání po jejím vrahovi. Film podle stejnojmenné
knihy A. Seboldové.
Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 4. května v 16.30 hodin
film USA – animovaný, rodinný, dobrodružný (2010)

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

- Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamisch, bohatý,
ale přihlouplý syn lorda Ascota, sebere se a uteče pryč...

