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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2011
Pro rodiče s dětmi

Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro malé návštěvníky na toto nedělní dopoledne veselý pořad

Michal k snídani
Michal Nesvadba,

který je dětem dobře znám z pořadu ČT Kouzelná školka, tentokrát plně rozvíjí hru s barevnými samolepícími páskami. Bez ostychu vytváří metry a metry pásek, ze kterých vyrábí jednoduché
tvary až po plastické předměty, v tomto případě vše dobré, na co
máme chuť. Michal se zamýšlí nad tím, co se stane, když nesníme
z talíře poslední sousto, ve kterém je ukrytá síla.

Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených diváků a tato představení předčila
všechny současné projekty pro děti. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků.
Přijďte si hrát - Michal bude vaší hračkou!
Vstupenky si můžete zajistit v kanceláři předprodeje na radnici.

NOVÉ PředplatNÉ
sezonA 2011 - 2012
Měsíc červen znamená pro všechny příznivce kultury v našem
městě již tradičně zahájení prodeje předplatitelských průkazek na
cyklus divadelních her a cyklus večerů poezie a krásné hudby. Kulturní dům Josefa Suka připravil i letos pestrou nabídku zajímavých
představení, ze kterých si každý určitě vybere i svůj oblíbený žánr.
Na jevišti divadelního sálu a na pódiu koncertního sálu se představí - jako každý rok - celá plejáda vynikajících herců, muzikantů
a známých tváří z televizní obrazovky, filmového plátna a našich
předních divadelních scén.
Předplatitelský cyklus večerů poezie a krásné hudby tvoří opět
čtyři velice zajímavé a kvalitní pořady. Po letech zde vystoupí skvělý
recitátor Mirek Kovářík v pásmu Galantní doteky a přednese nádhernou poezii ze Zpěvů sladké Francie za doprovodu vynikajících
hudebníků. Velice populární herec Jan Šťastný spolu s komorním
souborem Atlantis Collegium si pro naše diváky připravil pořad
sestavený z barokní poezie a hudby. Klenoty české hudby a poezie obsahuje pořad souboru Musica dolce vita spolu s výbornou
herečkou Jarmilou Švehlovou. Závěrečný díl předplatného se jmenuje Řecký večer a provede nás jím oblíbená herečka Tereza Kostková se svým hereckým kolegou Petrem Mikeskou.
Rovněž nové divadelní předplatné přinese velmi zajímavá
a atraktivní představení. Na úvod to bude skvělá inscenace Svatá
Jana od G. B. Shawa v nastudování pražského Divadla pod Palmovkou (v titulní roli Tereza Kostková a dále hrají Martin Preiss,
Petr Kostka, René Přibil...). Následovat bude výtečné zpracování
Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky, kterou proslavil stejnojmenný oscarový film J. Menzela. Hru uvede Městské divadlo Mladá Boleslav. Poté se mohou diváci těšit na přední herce pražského
Vinohradského divadla (Svatopluk Skopal, Jan Čenský, Václav
Vydra, Simona Postlerová, Naďa Konvalinková, Jana Boušková...)
ve zcela nové komedii Herci jsou unaveni. Na prosinec je připravena strhující dramatizace veršovaného románu Evžen Oněgin od
A. S. Puškina, se kterou k nám zavítá pražské Divadlo ANFAS. Další
novou komedii uvidí majitelé předplatenek po novém roce. Jmenuje se Zmýlená platí a účinkují v ní známí herci Milena Streinmasslová, Ivan Vyskočil, Miroslav Šimůnek a Dana Homolová. Sedlčanští
ochotníci se divákům představí se světoznámou operetou Mamzelle Nitouche, kterou s nimi nastuduje režisér Jaroslav Mrvka. Již
48. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany tentokrát zahájí
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, které uvede
jeden z nejkrásnějších světových baletů - Louskáček od P. I. Čajkovského. V hlavních rolích tančí skutečné hvězdy baletního nebe:
Vladimír Gončarov, Pavel Enekeš, Margarita Pleškova, Natalia
Vasina, Vladimíra Podhorná a další.
Věříme, že nové předplatitelské cykly na poezii a divadlo plně
uspokojí naše věrné návštěvníky i nové držitele abonentních průkazek na sezonu 2011 - 2012. Se všemi se těšíme na shledání
v hledišti Kulturního domu Josefa Suka!
A ještě důležité upozornění: Prodej předplatného bude zahájen v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice dne
1. června 2011 (telefon číslo 318 821 158). Dosavadním majitelům předplatitelských průkazek rezervujeme jejich stávající místa nejpozději do 30. června 2011 a ihned po tomto datu
budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty dalším zájemcům.
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PŘEDPLATNÉ 2011 - 2012
DIVADLO

CENA 1000 Kč

George Bernard Shaw: SVATÁ JANA
Divadlo pod Palmovkou Praha
Slavná tragikomedie o statečné ženě, která pohnula mužským
světem. Hrají: Tereza Kostková, René Přibil, Petr Kostka, Martin
Preiss, Ivo Kubečka, Radek Zima, Jan Teplý, Ivan Jiřík, Jitka
Sedláčková, Radek Valenta, Miloš Kopečný, Jiří Havel a další.
Režie: Petr Kracik.
Bohumil Hrabal: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Městské divadlo Mladá Boleslav
Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový dilm Jiřího Menzela.Hrají: Matouš Ruml, Petr Halíček, Miroslav Babuský, Ivana
Nováčková, Tereza Rumlová, Dagmar Teichmannová, Petra
Nakládalová, Eva Horká, Roman Teprt, Ludvík Jiřík a jiní. Režie:
Ivo Krobot.
Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI
Agentura HARLEKÝN Praha
Bujarý herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem... Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová/Vendulka Křížová, Václav Vydra/Jan Čenský, Naďa Konvalinková/Jana Boušková, Martin Zahálka/Jan Šťastný, Barbora
Petrová/ Lenka Zahradnická. Režie: Jan Novák.
Alexandr Sergejevič Puškin: EVŽEN ONĚGIN
Divadlo Anfas Praha
Světoznámý román ve verších o velké lásce, smrti, pomíjivosti
a prohnilé společnosti. Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer, Svatava
Milková, Anna Suchánková. Režie: Pavel Khek.

POEZIE

CENA 500 Kč
GALANTNÍ DOTEKY

francouzské hudby a poezie 17. století
Zpěvy sladké Francie a koncerty pro cembalo, flétnu a violoncello.
Účinkují: Miroslav Kovářík (recitace), Hana Kimelová (cembalo),
Robert Heger (flétna), Jiří Hošek (violoncello)

BAROKNÍ HUDBA A POEZIE

Výběr z nejlepší barokní hudby a poezie v podání vynikajícíh interpretů. Účinkují: Jan Šťastný (umělecký přednes), Pavla Švestková
(mezzosoprán), komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM - umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil (cembalo)

KLENOTY ČESKÉ HUDBY A POEZIE

Spojení nádherné hudby a krásné poezie připravil soubor MUSICA DOLCE VITA. Účinkují: Jarmila Švehlová (recitace), Daniela
Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna), Zbyňka Šolcová (harfa)

ŘECKÝ VEČER (ELINIKI VRADIA)

Zábavné putování po Řecku přiblíží tamní zvyky i současnost, je
doplněno písněmi v typicky řecké úpravě s buzuki a dalšími tradičními nástroji. Účinkují: Petr Mikeska a jako moderátorka Tereza
Kostková.
Změna programu vyhrazena!

Zora Kostková - Procházková: ZMÝLENÁ PLATÍ
Fanny agentura Praha
Komedie plná slovních hříček, úsměvných dialogů a situací téměř
detektivních. Hrají: Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil, Dana
Homolová, Miroslav Šimůnek. Režie: Antonín Procházka ml.
Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera patří do klenotnice
světového baletu. Tančí: Pavel Enekeš, Vladimír Gončarov, Petr
Popovský, Margarita Pleškova, Vladimíra Podhorná, Natalia
Vasina, Jevgenij Plotnikov, Róbert Király, Elena Mazanova
a další. Spoluúčinkuje orchestr Severočeského divadla Ústí nad
Labem. Režie: Vladimír Nečas. Dirigent: Milan Kaňák.
Florimond Hervé: MAMZELLE NITOUCHE
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
Dvojí život hlavního hrdiny je ústředním motivem slavné komediální operety. Hrají: Většina aktivních členů sedlčanského ochotnického spolku. Režie: Jaroslav Mrvka.
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Známá herečka Jarmila Švehlová bude účinkovat na předplatné poezie
v nádherném pořadu nazvaném Klenoty české hudby a poezie spolu se souborem MUSICA DOLCE VITA.
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Populární herečka Tereza Kostková exceluje v roli Jany z Arku ve hře Svatá
Jana, se kterou k nám zavítá Divadlo pod Palmovkou. Na snímku je se svým
otcem Petrem Kostkou.

Hrabalovu novelu Ostře sledované vlaky nově nastudovalo Městské divadlo
Mladá Boleslav. Diváci ji uvidí na předplatné divadla letos v říjnu.

Petr Mikeska ztvárňuje skvělým způsobem hlavní roli Evžena Oněgina ve
stejnojmenné hře A. S. Puškina. Hraje Divadlo ANFAS Praha.

Zcela nová komedie pražské agentury Harlekýn se může pochlubit hvězdným hereckým obsazením a majitelé předplatenek na divadlo se tak mají
opravdu nač těšit...

Světoznámý balet Louskáček od P. I. Čajkovského zahájí další ročník
festivalu Sukovy Sedlčany. Na snímku sólisté Margarita Pleškova (Klára)
a Pavel Enekeš (Louskáček).
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PROGRAM NA ČERVEN 2011
středa 22. června v 17 a ve 20 hodin
film USA – dobrodružný (2011)
pátek a sobota 3. a 4. června ve 20 hodin
film Slovensko – drama (2011)
NICKYHO RODINA
- Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže
inspirovat lidi a měnit dnešní svět. Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství přináší dosud nezveřejněná fakta,
svědectví a osudy nově objevených „Wintonových“ dětí. Hrají M.
Slaný, K. Issová a další.
Mládeži přístupné

pátek 10. června ve 20 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
film USA – komedie (2011)
- Producentka Becky po vyhazovu z místního zpravodajského programu získá práci v ranní show. Rozhodne se pořad oživit bývalou
moderátorskou hvězdou. K moderátorské harcovnici ranního vysílání Colleen se totiž rozhodne přidat žurnalistickou legendu Mikea
Pomeroye.
Mládeži do 12 let nevhodné

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

- Johnny Depp se opět vrací jako kapitán Jack Sparrov ve filmu
nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete
tajemná Angelica, není si jistý, zda se zamiloval, nebo se jedná
o nemilosrdnou podvodnici, která chce najít Pramen mládí. Hrají
P. Cruz, I. McShane a další.
Mládeži přístupné
pátek 24. června ve 20 hodin
film USA – akční, sci-fi, thriller (2011)
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
- Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Smithovi, který
je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho život.
Po neustálých změnách identity a stěhování nyní žije v městečku
v Ohiu, kde se seznámí se svou první láskou. Hrají A. Pettyfer, D.
Agronová, T. Olyphant a další.
Mládeži přístupné
sobota 25. června ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)
ZKUS MĚ ROZESMÁT
- Plastický chirurg, který chodí s mladší učitelkou ze školy, požádá
svou věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby urovnal jednu neuváženou lež. Ale bohužel se
mu vymstí i několik dalších lží. Hrají A. Sandler, J. Aniston, N.
Swardson a další.
Mládeži přístupné

sobota 11. června ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2011) HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
- Patří kamarádství do postele? Kam se ten svět řítí? Tahle otázka napadne každého, kdo pozná ústřední dvojici komedie. Emma
a Adam se snaží udržovat svůj vztah na čistě fyzické úrovni. Postupně zjišťují, že oba chtějí něco víc než jen sex. Hrají N. Portman,
A. Kutcher, K. Line a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 15. června ve 20 hodin
film ČR – černá komedie (2011)
CZECH MADE MAN
- Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny, alkoholika, ke králi internetových domén. Už jako kluk
pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. Hrdina má
všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu. Hrají J. Budař,
K. Brožová, M. Písařík a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek 17. června ve 20 hodin
film USA – horor, mysterózní, thriller (2011)
VŘÍSKOT 4
Nové desetiletí. Nová pravidla. Sidney se vrací domů do Woodsboro, ale její návrat naneštěstí přiláká i Ghostface, a tím se Dewey
společně s Jill, jejími kamarády a celým městečkem dostávají
do nebezpečí. Hrají N. Campbell, D. Arguette, C. Cox, E. Roberts
a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
sobota 18. června ve 20 hodin
film GB – drama, komedie (2011)
Mr. NICE
- Film je založen na skutečném příběhu H. Markse, držitele diplomu z Oxfordu, který se stal hlavním dovozcem marihuany v Anglii
a podařilo se mu uniknout na čas do vězení předstíráním, že je
agent MI6. Hrají R. Ifans, Ch. Sevigny a jiní.
Mládeži do 15 let nepřístupné
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úterý 7. června v 16.30 hodin
film ČR – pohádka (2011)
ČERTOVA NEVĚSTA
- Výpravná pohádka Z. Trošky natočená podle předlohy B. Němcové. Čertova nevěsta ukáže, že s čerty nejsou skutečně žerty. To vše
ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami.
úterý 21. června v 16.30 hodin
film USA – komedie (2011)
HOP
- Když dostanete zálusk na velikonoční kraslice a bonbony, musíte
si je vykoledovat. Jinde to obstará velikonoční zajíc. Fred je lenoch,
který nešťastnou náhodou zraní velikonočního zajíčka a musí se
o něho postarat, dokud se neuzdraví.

