KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2010

PředplatNÉ na sezonu
2010 - 2011
V červnu končí v Kulturním domě Josefa Suka kulturní sezona
2009 - 2010, ale zároveň je již intenzivně připravována nová sezona
2010 - 2011. Největší zájem mezi občany našeho regionu je tradičně
o divadelní předplatné a také o předplatné na večery poezie. Oba tyto
předplatitelské cykly se od 1. června 2010 začnou prodávat v kanceláři
předprodeje vstupenek v přízemí radnice, telefon 318 821 158. Opět
jsme se snažili zařadit pro naše věrné návštěvníky kvalitní, zajímavé
a atraktivní pořady. V současné situaci je pro nás – bohužel – hlavním
měřítkem cena představení, která se každým rokem zvyšuje, ale i přes
toto omezení věříme, že se vybrané hry a pořady budou držitelům
předplatenek líbit.
Předplatné divadla nabídne známou hru Milana Kundery Jakub
a jeho pán s Daliborem Gondíkem, historické představení Lev v zimě
s Radkem Brzobohatým a Hanou Maciuchovou, skvělou komedii
Poslední ze žhavých milenců s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou, detektivní příběh Skvrny na slunci s Janem Révaiem a Terezou
Kostkovou, tragikomedii Zlomatka s Veronikou Kubařovou a Karolinou Frydeckou, oblíbenou veselohru Světáci v nastudování sedlčanských ochotníků a na úvod 47. Sukových Sedlčan pak světoznámou
Mozartovu operu Don Giovanni v režii Jiřího Menzela.
Při večerech poezie a hudby se v koncertním sále KDJS představí
Táňa Medvecká a Jiří Dvořák se Seifertovými verši v pořadu Všechny
krásy světa, Petr Kostka, Carmen Mayerová, Jiří Klem a další pak přednesou nejlepší severské melodramy, ve Večeru slova s harfou vystoupí Valérie Zawadská s Lýdii Härtelovou a konečně věhlasný profesor
Martin Hilský a hudební skladatel Daniel Dobiáš budou účinkovat
v pořadu nazvaném Tak trochu sváteční shakespearovská pošta.
Pro lepší informovanost znovu připomínáme výhody předplatného:
1. Výrazná sleva proti cenám vstupenek ve volném prodeji (cca 20 %).
2. Předplatitelská průkazka je přenosná, můžete ji proto komukoliv
půjčit či darovat. 3. Netýká se vás žádná úprava cen během sezony.
4. Předplatné vás zbavuje starostí se sháněním vstupenek, čímž zároveň šetří i váš čas. 5. Máte zajištěné stálé místo v hledišti.
Abychom alespoň trochu uspokojili i další zájemce o divadlo, připravujeme po loňském úspěchu znovu Divadelní dárkový balíček,
který se začne prodávat koncem roku a bude opět velice vhodným
vánočním dárkem. Balíček bude obsahovat tři krásné divadelní hry
s celou řadou našich populárních herců. S jeho obsahem seznámíme
všechny zájemce na stránkách Kulturního kalendáře hned po prázdninách.
V nové sezoně budou pokračovat pochopitelně i oblíbené nedělní
odpolední pohádky pro rodiče s dětmi, představí se u nás někteří
známí zpěváci či baviči, návštěvníci si budou moci prohlédnout hned
několik zajímavých výstav obrazů, fotografií a keramiky. O všech
chystaných akcích budeme občany vždy včas informovat prostřednictvím již zmíněného Kulturního kalendáře, webových stránek kulturního domu na adrese www.kdjs-sedlcany.cz, ve vývěsních skříňkách
KDJS a také na stránkách týdeníku Sedlčanský kraj a v relacích rádia
Blaník. Vstupenky na všechny akce konané v KDJS se prodávají v kanceláři předprodeje na náměstí TGM.
UPOZORNĚNÍ: Prodej nových předplatenek zahajuje 1. června
2010. Dosavadním držitelům předplatitelských průkazek na divadlo a poezii rezervujeme jejich místa nejpozději do konce měsíce
června 2010 a ihned poté budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty
dalším zájemcům.

1. až 30. června 2010

Koncertní sál

Po celý červen bude v koncertním sále KDJS otevřena velice
zajímavá prodejní výstava bižuterie a šperků, jejichž autorkou je

MUDr. Veronika Padevětová
Sama autorka o sobě říká: „Narodila jsem se v Benešově v roce
1984. Vyrůstala jsem v Sedlčanech, kde jsem navštěvovala základní
a střední školu - gymnázium. Mnoho let jsem docházela do základní
umělecké školy, ve které mě velmi zaujal výtvarný obor. Po dokončení studia na gymnáziu jsem absolvovala 1. lékařskou fakultu UK
v Praze, obor všeobecné lékařství. Nyní pracuji v Oblastní nemocnici Příbram. Ve volném čase se nadále věnuji různým výtvarným
činnostem, které mě baví a jsou pro mne dokonalým prostředkem
k relaxaci. K výrobě šperků používám komponenty a korálky od jablonecké firmy. Ráda zkouším nové věci a techniky, a proto bych
vás chtěla pozvat ke zhlédnutí výstavy šperků z mé malé dílny.“
Pátek 11. června v 11 hodin

Zadáno pro GaSOŠE

Studentům Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické
v Sedlčanech je určen další zajímavý pořad z dílny Danny agency

ŘEKNI MI, CO JÍŠ
Pořad se zabývá otázkou zdravé výživy, s tím spojeného životního
stylu a jeho vlivu na duševní pohodu. Otázka psychiky je závažná
a týká se třeba problému mentální anorexie, která ohrožuje hlavně dívky a ženy. Často to souvisí s braním drog a nemoc nezřídka končí i smrtí. Program Řekni mi co jíš připravila MUDr. Jitka
Počarovská z nemocnice U Apolináře, která pracuje s mladistvými
a má s tímto problémem velké zkušenosti. Součástí pořadu je rovněž autorská muzikoterapie, která je dnes běžnou variantou léčby
a představí se v ní známý hudební skladatel Daniel Dobiáš. Ten
současně celý pořad uvádí.
Pátek 25. června v 11.00 hodin
Pátek 25. června v 19.30 hodin

Pro školy
Pro veřejnost

V divadelním sále KDJS přivítáme vynikající pěvecký sbor, který
sbíral úspěchy v letech 2000 - 2005 na mezinárodních i republikových soutěžích

ALLEGRO CANTO

Sbormistryně Mgr. Martina Tomášková
V programu koncertu zazní nádherné skladby, které vás potěší
a pohladí na duši. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na radnici.
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www.kdjs-sedlcany.cz

PŘEDPLATNÉ 2010 - 2011
DIVADLO

CENA 980 Kč

POEZIE

CENA 500 Kč

Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Vtipná, hravá, moudrá komedie. Příběh o přátelství, lásce, zradě
a také o cestě. Hrají: Dalibor Gondík, Lukáš Typlt, Kateřina
Fixová, Jan Novák, Vladimír Mrva, Petra Duspivová, Vladimír
Senič, Radka Filásková, Helena Karochová, Robert Tyleček.
Režie: Milan Schejbal

Zajímavý pořad v rámci 13. Mezinárodního festivalu koncertního
melodramu.
Účinkují: Petr Kostka, Carmen Mayerová, Jiří Klem, Miroslav
Sekera (klavír).
Režie a úvodní slovo: Věra Šustíková

James Goldman: LEV V ZIMĚ
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Historická hra, nemilosrdná rodinná válka o trůn, kterou vyhraje
ten nejsilnější. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová,
Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner, Jiří Chvalovský,
Kateřina Velebová, Irena Máchová.
Režie: Roman Štolpa

Nádherné verše Jaroslava Seiferta patří ke skvostům české poezie - tentokrát v přednesu vynikajících interpretů. Převzatý pořad
z pražské Violy.
Účinkují: Taťjana Medvecká a Jiří Dvořák.
Režie: Tomáš Vondrovic

Mario Gelardi: ZLOMATKA
Městské divadlo Mladá Boleslav
Silný příběh milující matky a syna, kterým se během zlomové vteřiny změní život... Hrají: Karolina Frydecká, Veronika Kubařová,
Ivo Theimer, Petr Halíček.
Režie: Petr Mikeska
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Agentura Harlekýn Václava Hanzlíčka
Starší obchodník se po letitém spořádaném manželství odhodlá
k první nevěře... Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole).
Režie: Zdeněk Kaloč

ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU
aneb SEVERNÍ EVROPA A MELODRAM

VŠECHNY KRÁSY SVĚTA

VEČER SLOVA S HARFOU

Pořad je sestaven z díla oblíbených básníků Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška a je proložen nádhernými sólovými skladbami pro
královský nástroj - harfu.
Účinkují: Valérie Zawadská (přednes) a Lýdie Härtelová (harfa).

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Krásný pořad univerzitního profesora Martina Hilského a hudebního skladatele Daniela Dobiáše ke 400. výročí vydání Sonetů Williama Shakespeara.
Účinkují: Martin Hilský, Daniel Dobiáš.
Změna programu vyhrazena!

Leopold Lahola: SKVRNY NA SLUNCI
Agentura Sophia Karla Soukupa
Detektivní příběh, ve kterém se během noci zcela osudově změní
životy trojice hrdinů... Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková, Ondřej
Kavan/Martin Kubašák, René Přibil/Ivo Kubečka.
Režie: René Přibil
Wolfgang Amadeus Mozart: DON GIOVANNI
Jihočeské divadlo České Budějovice
Světoznámá Mozartova „opera oper“ bude patřit zcela jistě k vrcholům nové sezony v KDJS. Hrají a zpívají: Alexandr Beň, Svatopluk
Sem (člen Státní opery Praha), Kateřina Hájovská, Jana Kačírková, Miloš Horák, Pavel Klečka, sólisté, sbor, balet a orchestr
Jihočeského divadla. Režie: Jiří Menzel, dirigent: Martin Peschík
Vratislav Blažek a Zdeněk Podskalský: SVĚTÁCI
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
Při příležitosti 170. výročí založení Spolku uvedou naši ochotníci
výbornou komedii, známou především z velice úspěšného stejnojmenného filmu. Hrají: Většina aktivních členů ochotnického
souboru. Režie: Lidmila Sunegová
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Vynikající herci Jiří Dvořák a Taťjana Medvecká budou účinkovat na předplatné poezie v pořadu Všechny krásy světa.
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Divadlo R. Brzobohatého k nám zavítá s historickým dramatem Lev v zimě
s Hanou Maciuchovou a Radoslavem Brzobohatým v titulních postavách.

Známou hru Milana Kundery Jakub a jeho pán uvede Divadlo A. Dvořáka
Příbram na předplatné divadla s Daliborem Gondíkem a Lukášem Typltem
v hlavních rolích.

Ve skvělé komedii Poslední ze žhavých milenců se mohou majitelé předplatenek těšit na populární herce Petra Nárožného a Simonu Stašovou.

Petr Kostka, oblíbený herec z Vinohradského divadla, vystoupí v severských melodramech na předplatné poezie.

V napínavém detektivním příběhu Skvrny na slunci se představí také známí
herci Tereza Kostková a Jan Révai.

3

PROGRAM NA ČERVEN 2010
středa 30. června ve 20 hodin
film USA – epický/akční/dobrodružný (2010)

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU

středa 2. června ve 20 hodin
akční komedie USA (2010)
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
- Dostat bejvalku za mříže... Kšeft snů! Na smolařského lovce
odměn Boyda se usměje šťěstí, když dostane za úkol vystopovat
a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole.
Domnívá se, že ho čeká snadná odměna. Hrají G. Butler, J. Anistonová, Ch. Baranski a další.
Mládeži přístupné

- Film nás zavede do Persie v šestém století. Princ Daran musí
ochránit starověkou Dýku času před temnými silami, a proto spojí
síly s tajemnou princeznou na záchranu království. Hrají J. Gyllenhaal, G. Artertonová a další.
Mládeži přístupné

pátek a sobota 4. a 5. června ve 20 hodin
SVÍTÁNÍ
film USA – akční sci-fi thriller (2010)
- Píše se rok 2019. Zemí se přehnala neznámá nákaza, která přeměnila naprostou většinu všech obyvatel v upíry. Lidé teď patří
mezi ohrožený druh, vhodný jen jako potrava. Vědec Dalton se
odmítá živit lidskou krví a snaží se vytvořit umělou náhradu. Hrají
E. Hawke, W. Dafoe a jiní.
Mládeži do 15 let nepřístupné
úterý 8. června v 18 hodin
film USA – akční komedie (2010)
CHŮVA V AKCI
- Komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špionem je vlastně jen
legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti přítelkyně. Nikdy si
nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí stáhne omylem z jeho
počítače supertajná data. Hrají J. Chan, A. Vallettová, L. Till a další.
Mládeži přístupné
pátek a sobota
11. a 12. června ve 20 hodin
film USA – dobrodružný/fantasy
(2010)
SOUBOJ TITÁNŮ
- Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi
bohy samotnými může zničit svět.
Perseus se proto s dalšími neohroženými bojovníky vydává na
nebezpečnou cestu hluboko do
zakázaných světů, aby zachránil
svět. Hrají S. Worthington, R.
Fiennes, L. Neeson a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 18. a 19. června ve 20 hodin
český film – drama (2010)
MAMAS & PAPAS
- Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika manželských či
partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě řeší otázky
chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Hrají Z. Bydžovská, P. Franěk, M. Issová, F. Čapka, N. Volkova,
V. Jiráček a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 25. a 26. června ve 20 hodin
film USA – komedie (2010) I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
- Výjimečný příběh o útěcích za láskou. Život Russela se obrátí
o stoosmdesát stupňů ve chvíli, když se dostane do vězení. Do této
chvíle spořádaný otec rodiny se bezhlavě zamiluje do svého spoluvězně, kterého však zakrátko propustí. Hrají E. McGregor, J. Carrey
a další.
Mládeži do 15 let nevhodné
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středa 23. června v 16.30 hodin
český film – poetický, rodinný (2010)
KUKY SE VRACÍ
- Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze „zdravotních důvodů“
musí pryč i jeho oblíbená hračka – růžový medvídek Kuky. Když
maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova
fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém světě. Je
to ale opravdu jen sen malého kluka, nebo se Kuky skutečně vydal
za největším dobrodružstvím svého plyšového života?

Připravujeme na léto 2010
16. července 2010: LÍBÁŠ JAKO BŮH
- film ČR, komedie (2009)
17. července 2010: AVATAR
- film USA – akční, sci-fi (2009)
23. - 24. července 2010: ZÁLOŽNÍ PLÁN
- film USA, komedie (2010)
30. července 2010: KICK-ASS
- film USA , akční (2010)
31. července 2010: KAWASAKIHO RŮŽE
- film ČR, drama (2010)
6. - 7. srpna 2010: ŽENY V POKUŠENÍ
- film ČR, komedie (2010)
13. - 14. srpna 2010: DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
- film ČR, komedie (2010)
20. srpna 2010: DEŠŤOVÁ VÍLA
- film ČR, komedie (2010)
21. srpna 2010: MAMAS & PAPAS
- film ČR, intimní,drama (2010)
27. srpna 2010: ROBIN HOOD
- film USA, historický (2010)
28. srpna 2010: 2BOBULE
- film ČR, komedie (2010)

