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PROGRAM KDJS - LEDEN 2013
neděle 6. ledna v 15 hod.

KABARET PRO DĚTI A RODIČE

V novoročním čase jsme připravili pro naše nejmenší v provedení Jihočeského divadla České Budějovice pohádkový kabaret

KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Pro ty, kteří představení znají není třeba kabaret představovat.
Pro ty, kteří jej neznají stačí citovat slova autorů, je to: „Uhozený kabaret plný veselých písniček, scének, pojančených bláznivin
a dobře praštěných postaviček.“ Na jevišti uvidíme nejen herce
a zpěváky, ale i živou kapelu.
Vstupenky
je
možné si zakoupit
v předprodeji na
radnici na náměstí T. G. Masaryka
nebo před začátkem představení
na místě konání.
Vstupné: 140 Kč.
Délka představení
cca 60 minut bez
přestávky.
úterý 15. ledna v 19.30 hod.

čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.

KONCERT - dárkový balíček

V divadelním sále uvedeme pořad jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších českých imitátorů zpěváků a mluveného slova Vladimíra HRONA v pořadu

NAROZENINOVÁ ABECEDA HVĚZD
V pestrém pořadu uslyšíme písně našich i světových hvězd
v provedení Vladimíra Hrona. Namátkou vybíráme - K. Zich,
W. Matuška, P. Janda, P. Bobek, I. Csáková, J. Korn, L. Štaidl,
skupiny Puhdys, Turbo, Damiens a mnoho dalších. Přijďte strávit
příjemný večer plný hudby,
zpěvu, mluveného slova
a dobré zábavy do divadelního sálu KDJS.
Vstupenky je možné si
zakoupit v předprodeji na
radnici nebo před začátkem
představení na místě konání. Vstupné: 190 Kč. Délka
představení cca 90 minut
+ přestávka.
středa 23. ledna v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V pořadí páté divadelní představení předplatitelského cyklu divadla je věnováno francouzské divadelní hře autorky Noelle Chatelet

ŽENA VLČÍ MÁK
POEZIE

V pořadí třetí představení předplatitelského cyklu slova, hudby
a poezie je věnováno hudebně divadelnímu pořadu:

Tato hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy
se většina jejích vrstevnic smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži
ještě o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého
kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk žije a možná
vás překvapí jak.
V režii Jaromíra Janečka hraje Hana MACIUCHOVÁ.

Jak název napovídá, bude hlavním motivem večera slavná Edith
Piaf. Uslyšíme její šansony a úryvky z knihy Simone Berteautové
– Edith Piaf.
Účinkují:
Marta Balejová – zpěv
Libuše Švormová – umělecký přednes
Jiří Hošek - klavír
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 90 minut.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
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neděle 27. ledna v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Do divadelního sálu zveme děti a jejich rodiče či prarodiče na
pohádkové představení Divadla No Kakabus z Prahy. V jejich provedení uvidíme pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic
a čertů nazvaný

VODNÍKŮV SEN
Jednoho dne si vodník Klepítko usmyslel, že ho to už u rybníka
nebaví, a že starost o rybičky je pěkná nuda. A proto se rozhodl,
že se stane vílou. Taková kouzla, jak přeměnit vodníka ve vílu umí
pouze čarodějnice Krasomila, ale té se nápad vůbec nelíbí, a tak se
s vodníkem začnou dít podivné věci…
V režii J. Gerinka hrají: K. Písařovic, D. Svoboda, P. Špindlerová, M. Balážová.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka
představení cca 55 minut bez přestávky.
úterý 29. ledna v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS vás zveme na koncert stálice naší
populární hudby, která dosud v Sedlčanech nevystupovala.

VĚRA ŠPINAROVÁ

s kapelou „Adam Pavlík BAND“
Zpěvačku není třeba
představovat. Můžeme se
těšit na její největší hity
i písně novější v jejím
nezaměnitelném
podání. Uslyšíme velký hlas
za doprovodu špičkové
kapely.
Vstupenky je možné
si zakoupit v předprodeji
na radnici nebo (pokud
budou) před začátkem
představení v pokladně
KDJS. Vstupné: 370 Kč.
Délka představení cca 90
minut + přestávka.
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sobota 5. ledna v 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
Jako první výstava v roce 2013 bude v koncertním sále nainstalována výstava

MY DVĚ A ČAS
Výstava je obsahově kombinovaná. Dvě vystavující autorky jsou
sestry a každá se věnuje jiné tvorbě. Jedna z nich - Petra Bastlová
- se věnuje fotografování a bude vystavovat své fotografie (včetně
velkoformátových fotografií). Druhá z autorek - Jindra Šlemrová
- bude vystavovat své práce z oblasti patchworku – zejména deky
a polštáře.
Vernisáž bude zpestřena vystoupením hudební skupiny Classic
Jazz Quartet. Výstava potrvá do 7. února 2013. Vstup volný.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA V ROCE 2013
Do roku 2013 vstupuje Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech
s novým logem a snahou nabídnout i v tomto roce svým návštěvníkům zajímavý a pestrý program. Budou zachovány tradiční
a oblíbené cykly – předplatitelský Cyklus divadla, Cyklus slova, hudby a poezie, Kulturní dárkový balíček. Budou pořádány
i samostatné akce – koncerty populární hudby, folku, jazzu,
lidové hudby, výstavy a jejich vernisáže, cestopisné přednášky
a budou obnoveny i tematické přednášky (např. se zaměřením
na astronomii).
Nově připravujeme i akce s mírně sportovním zaměřením a pokusíme
se do KDJS vrátit v zimním období více plesů a v období jara a podzimu
uspořádat i taneční zábavy (např. country večery, akce pro mladou generaci
a nezapomeneme ani na starší generaci).
Do našeho divadelního sálu chceme více zvát i ochotnické divadlo. Místní spolek ochotníků, respektive jeho představení, jsou po dlouhá léta velmi
oblíbena, velký úspěch mělo představení místních mladých divadelníků,
kteří si říkají Zážeh a chceme pozvat i ochotnické spolky z okolí (tak jako
např. v roce 2012 nás úspěšně navštívil Spolek divadelních ochotníků
Petrovice).
Pro příznivce KINA máme dobrou zprávu - vyvracíme fámu, která se
bohužel po Sedlčanech začala šířit. Sedlčanské kino se neruší a bude fungovat i dále. Zatím s technologií 35 mm klasického filmu a připravujeme

i řešení pro promítání filmů z nových digitálních nosičů. Spolupráce s Filmovým klubem Sedlčany bude pokračovat (a možná se i prohloubí), takže
se můžeme v našem kině i nadále setkávat nejen s „komerčními filmy“, ale
i s díly významných našich i světových autorů z oblasti „méně komerční
a více umělecké – prostě klubové“. Budou zařazovány i nedělní projekce
pro děti, čímž chceme doplnit nedělní oblíbené představení pro děti a rodiče v divadle.
Jako malou ochutnávku z připravovaných akcí pro rok 2013 uvádíme
několik titulů, které chceme v KDJS uvést. Mimo již známých titulů z předplatitelských cyklů a Kulturního
dárkového balíčku vybíráme
např. Koncert Věry Špinarové
s kapelou (dosud u nás nikdy
nebyla), velmi oblíbený dětský
kabaret Kašpárek v rohlíku, show
Vladimíra Hrona, travesti show
velmi oblíbené skupiny HANKY
PANKY, folkový koncert Pavlíny
Jíšové, koncertní show Z. Izera a Š. Vaňkové, několik pohádek pro děti,
jazzový koncert Swing tria Avalon Jakuba Šafra, uvedeme i Španělský večer
s CARMEN v podání E. Adlerové za hudebního doprovodu skupiny M. Žáry
a tanečního doprovodu flamencové tanečnice L. Karpenko, koncert Karla
Plíhala a v jednání je i koncert populární vokální skupiny 4-tet. Nebudete
ochuzení ani o oblíbené koncerty vážné hudby v rámci festivalu Sukovy
Sedlčany či tradiční jazzový koncert na Červeném Hrádku.
Od roku 2013 budou před každou akcí tradičně přístupné výstavy v koncertním sále a bude rozšířeno i poskytované občerstvení. Bude možnost dát
si dobrou kávu, čaj, víno, alko i nealko nápoje, něco sladkého či slaného
a to vždy před akcí, o přestávce a dokonce i po skončení koncertu či divadla.
Pracovníci Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech děkují
všem návštěvníkům za přízeň v roce 2012 a přejí do nového roku
2013 vše nejlepší, pevné zdraví, osobní pohodu a těší se na
setkávání s Vámi – návštěvníky kulturních a společenských akcí
v roce 2013.

Plánované akce na únor 2013
ČT 7. 2. DISCOHRÁTKY (HANKY PANKY)
TRAVESTI SHOW
NE 10. 2. JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD PRO DĚTI A RODIČE
PO 11. 2. OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ DIVADLO - dárkový balíček
ÚT 19. 2. PAVLÍNA JÍŠOVÁ
FOLKOVÝ KONCERT
PO 25. 2. VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU DIVADLO - dárkový balíček
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

PROGRAM KINA - LEDEN 2013
pátek 11. ledna ve 20 hod.
film Francie – akční, drama, kriminální (2012), 98 min.

96 HODIN: ODPLATA

- Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin. Bryan Mills
se vrací jako bývalý agent CIA, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel
gang obchodníků s bílým
masem, aby zachránil
život své unesené dcery.
Nyní je unesena manželka
Lenore před zraky Bryana.
Musí nyní využít veškeré
své znalosti a schopnosti,
aby ochránil svou rodinu.
Hrají L. Neeson, M. Grace,
F. Jansen a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.
sobota 12. ledna ve 20 hod.
film F/D/B – romantické drama (2012), 93 min.

KUŘE NA ŠVESTKÁCH

- Fascinující atmosféra a optimistický pohled na svět režisérů M.
Satrapi a V. Paronnauda. Hlavní hrdina romantického příběhu
o osudové lásce je Nasser Ali Khan, nejslavnější houslový virtuóz
své doby. Jednoho dne si zničí své skvělé housle, a protože žádné
další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže najít, rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj
mnohdy legrační osud a vztahy, sní a představuje si budoucnost.
Hrají M. Amalric, I. Rosellini, Ch. Mastroiani.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 19. ledna v 19 hod.
film USA – dokumentární, (2012) 203 min.

GEORGE HARRISON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD
- Film mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob.
Přibližuje jeho dětství v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru
i soukromý život. Režisér M. Scorsese zachycuje Harrisona nejen
jako úspěšného hudebníka, ale
i jako věčného hledače rovnováhy mezi světem materiálním
a duchovním. Ve filmu se objevují doposud nepublikované fotografie, videozáznamy, nahrávky
a rozhovory nejen s Harrisonem, manželkou Olivií, ale i dalšími členy kapely. Hrají G. Harrison, P. McCartney, R. Starr,
E. Clapton, T. Gilliam. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek a sobota 25. a 26. ledna ve 20 hod.
film USA – sci-fi, dobrodružný, drama, (2012) 164 min.

ATLAS MRAKŮ

- Filmová adaptace románu D. Mitchella vypráví šest žánrově
odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. stol.
až po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku
kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů
napříč časem a prostorem, kde
má všechno svoji příčinu i následek. Hrají T. Hanks, H. Berry, S.
Sarandon a další. Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 20. ledna v 15 hodin
film ČR – animované pásmo, (2013) 66 min.
MALÝ TYGR
- Animované pásmo i pro ty nejmenší. Pásmo obsahuje tyto pohádky: Rézi a Brok – pouštění draka, Rézi a Brok – objeví poklad, Rézi
a Brok – zahradníci, Rézi a Brok – muzikanti, Krtek hodinářem,
Malý tygr, Rézi a Brok – na houbách, Medicína. Vstupné 40 Kč.

pátek 18. ledna ve 20 hod.
film ČR – drama (2012), 70 min.
ODPAD MĚSTO SMRT
- Prostitutka Romi je ve svém povolání málo úspěšná, na své
zákazníky je až příliš jemné povahy. Jednou ji osloví spekulant
s realitami, který sám sebe nazývá „bohatým Židem“. Nepožaduje
po ní sexuální služby. Stačí, aby mu vyprávěla, a za to ji královsky
odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní však nikdo nesdílí. Kolegyně
i stávající klienti se od ní odvracejí a stejně tak i pasák Franz, jehož
miluje... Film J. Hřebejka podle divadelního představení D. Pařízka.
Hrají G. Míčová, J. Černý, D. Poláková a další.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
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čtvrtek 10. ledna ve 20 hod
film Finsko (2006), režie Aki Kaurismäki, 78 min.

SVĚTLA V SOUMRAKU

- Novou filmovou sezónu zahájíme ve Finsku a nabídneme vám
další z filmů Aki Kaurismäkiho - hvězdy této severské kinematografie. Kaurismäkiho snímky jsou typické svým zvláštním humorem
a dokážou strhnout diváky po celém světě. Hrdinou vyprávění je
noční hlídač, jehož bezpečnou každodenní rutinu naruší krásná, ale
ledově chladná blondýnka Mirja, která mu zlomí srdce a zatáhne
ho do „velkého“ světa zločinu.

