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PROGRAM KDJS - ČERVEN 2014
úterý 3. června v 18 hod.

PŘEDSTAVENÍ mimo předplatné

Základní umělecká škola v Sedlčanech vás zve na mezigenerační představení pohybového divadla s názvem

KOŘENY A KŘÍDLA SV. LUDMILY
Cílem celoročního projektu Kořeny a křídla sv. Ludmily bylo vytvořit v procesu prožitku a hledání cest do minulosti za sv. Ludmilou
netradičně pojaté pohybové divadlo, které chce zaktivizovat náš
zájem o tuto ženu naší historie i o historii naší státnosti. Na jevišti
spolu vystupuje padesát účastníků, při představení se setkávají
vnučky s babičkami a matky s dcerami, typické je propojení tanečního, hudebního, výtvarného a divadelního oboru. Vstupenky
v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně
KDJS. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. Délka cca 55 min.
čtvrtek 5. června v 19.30 hod.

DIVADLO mimo předplatné

Stejně jako v minulém roce s blížícím se koncem jara uvítáme na
jevišti divadelního sálu hostující soubor DS Ludvíka Němce Bystřice o.s., který vás zve na divadelní hru Jana Brabence

CAUSA
RUDOLF
Tentokrát uvede
komorní hru pro
dvě ženy o dvou
osudech spjatých
s korunním princem
Rudolfem, jenž za
záhadných okolností spáchal roku 1889
sebevraždu na zámku v Mayerlingu.
Režie:
Marie
Neradová.
Hrají:
Marie Neradová,
Dagmar Maierová. Inspice a text: Alena Filipová, Markéta Gajdošová. Zvuk a světla: Michal Jirovský, Miloš Nerad.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na pokladně KDJS. Vstupné dospělí 90
Kč, důchodci a děti do 15 let 50 Kč.
V koncertním sále je nainstalována společná výstava dvou regionálních autorů. Tentokrát vám svoje obrazy představují Jiřina
Fousková a Jiří Habarta. Oba autoři vás zvou k návštěvě slovy „Ať
Vás naše obrázky potěší a pohladí po duši“. Výstava nese název

ŠKODA BAREV

sobota 21. června od 9 hod.

DĚTSKÝ DEN V KDJS

Nově se v rámci Městských slavností Rosa mohou především
děti těšit na speciální program v Kulturním domě Josefa Suka.

ROSENKA, ROSIČKA aneb ROSA DĚTEM
Organizaci programu zajišťuje Rodinné centrum Petrklíč. Děti
každého věku si tu najdou to své a organizátoři věří, že se nebudou nudit ani rodiče. Ve foyeru divadla se to bude celé dopoledne hemžit dílničkami, ve kterých si budou moci děti něco vyrobit
- hlavně kluci asi ocení možnost sestrojit létací stroje, holky zase
budou moci vlastním dílkem obohatit svou šperkovnici či garderobu. Tvořit budou moci i ti nejmenší v dílničce Matlámo patlámo.
Pro ně bude také připraven hrací koutek s klouzačkou a bazénem
s míčky. V rámci koutku se bude mimo jiné i malovat na obličeje.
Ale tím nejdůležitějším bude určitě divadlo a koncertní představení, a ne ledajaké!
9.30 – 10.15 Divadlo Tondy Novotného
divadelní představení KVAK A ŽBLUŇK
Představení „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“ vzniklo na motivy
stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Jedná se o úsměvné
příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Právě přátelství je hlavním tématem tohoto představení. Na jednoduchých a vtipných
příhodách představení
dětem
ukáže, jak důležité
je mít někoho rád
a někomu pomáhat. Jak důležité
a krásné je přátelství. Kombinace
loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z návštěvy
představení.
Hrají: Antonín Novotný, Zuzana Valenová
11.00 – 12.00 NEŠIŠLEJ!
představení pro děti s písničkami z CD Nešišlej!
Přijďte si zazpívat, zadupat, zařádit…
Kdo v dětství neměl s některými hláskami trable? Nejen pro ně,
ale pro všechny děti i rodiče
je určeno výjimečné hudební představení s písničkami
s logopedickým přesahem.
Autorkami a interpretkami
písniček CD Nešišlej! jsou
Amálka K. Třebická a Valéria Radzová. Děti se během
představení s písničkami
důkladně seznámí, většinu
jich doprovodí pohybem,
zkusí hlasově improvizovat, pracovat s dechem, dozvědí se nové
věci ze světa hudby i ekologie a odnesou si i pár morálních ponaučení.
Vstup zdarma. Akce probíhá od 9 do 13 hodin.

ČERVEN 2014

PŘEDPLATNÉ 2014 - 2015
S nástupem léta se opět přiblíží čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2014 - 2015. Již tradičně jsme pro návštěvníky KDJS Sedlčany připravili dva předplatitelské
cykly, v kterých budete mít možnost vidět a slyšet mnoho
umělců známých z filmových pláten, obrazovek televizí,
z poslechu rozhlasových stanic, ale i umělců téměř neznámých. Nedílnou součástí každé sezony je i vystoupení
amatérských umělců - ať divadelních ochotníků či zpěváků
a muzikantů.
Cyklus PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2014 - 2015 v této sezoně nabídne soubory známé z minulosti, ale i soubory, které
v Sedlčanech ještě nevystupovaly. Prvním představením
bude DEZERTÉR Z VOLŠAN, ve kterém uvidíme herce Divadelní společnosti Julie Jurištové (O. Navrátila, K. Špráchalovou, E. Čekana a další). Pokračovat budeme představením
Divadla Bez zábradlí DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU. Komu
se zdá titul povědomý, tak se nemýlí. Jedná se o tzv. volné
pokračování hry „Každý rok ve stejnou dobu“, ve které u nás
v roce 2012 excelovali Veronika Freimanová a Zdeněk Žák.
Listopadové pozvání do divadla nabízí představení JEPTIŠKY v provedení Východočeského divadla Pardubice. Muzikálová komedie je plná svěží energie, písní, tance a humoru. Jeptišky jsou netradičním pohledem do života řádových
sester, zárukou kvalitní zábavy a velkou hereckou, pěveckou
a komediální příležitostí pro pět hereček, které svou jiskřivou
energií zcela naplní scénu. V prosincovém představení netradičně uvidíme Spolek divadelních ochotníků, kteří připravují divadelní adaptaci úspěšného filmu v úpravě R. Otradovce
- hru ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU aneb Absolutně nevinný žertík. Počátkem nového roku 2015 bude pro
předplatné kratší divadelní přestávka, kterou příznivci divadla mohou vyplnit návštěvou divadelních představení, které
bude nabízet oblíbený Dárkový balíček KDJS. V únoru uvedeme v rámci předplatného hru DRUHÁ SMRT JOHANKY
Z ARKU. Strhující nadčasový příběh s prvky černého humoru
nabízí divákovi prostor k zamyšlení nad rolí lidského jedince
ve společenském dění kolem nás. Inscenace je jedno velké
„nadčasové životní divadlo“ - detektivní hra o současných
komplexních problémech ve společnosti. Uvidíme úžasně
vykreslené charaktery a fantastické herecké výkony. Účinkují: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký.
S nástupem jara v této sezoně zahájíme 51. ročník
Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Tentokrát jsme
připravili klasickou italskou operu Giuseppe Verdiho
LA TRAVIATA. V provedení Severočeského divadla Ústí
nad Labem - orchestru, sboru i sólistů uvidíme a uslyšíme příběh inspirovaný románem Alexandra Dumase ml.
DÁMA S KAMÉLIEMI. Jako závěrečné představení divadelní
sezony budeme moci zhlédnout již tradičně Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát nám nabídnou netradiční
pohled do historie naší země. Uvedou „mírně poopravené“
české pověsti, které autorka M. Janíčková nazvala PAROHAČERVEN 2014

TÉ POVĚSTI. Doufáme, že naše nabídka je pestrá i atraktivní
a všichni se máme na co těšit.
Druhý cyklus jsme nazvali PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA
A HUDBY. V nové sezoně vám nabízíme opět čtyři zajímavé
pořady.
V září zahájíme literárně-hudebním pořadem, který je
věnován géniovi české hudby B. Smetanovi a nese název
BEDŘICHU SMETANOVI S LÁSKOU. Tento večer strávíme
ve společnosti mistra mluveného slova Alfreda Strejčka
a uslyšíme klavírní umění Daniela Weisnera. Na listopad
jsme připravili velmi zajímavý pořad TWO VOICES, jehož
hlavní protagonistkou je autorka textů, hudební skladatelka
a interpretka Jana Rychterová. Spolu s ní vystoupí zpěvačka Gabriela Pešinová a houslista Vladimír Iljič Pecháček. Do
roku 2015 vstoupíme lednovým pořadem VEČER POEZIE
A HUDBY. Uslyšíme verše v podání populárního divadelního
a filmového herce Josefa Somra. Zpěvem nás potěší Pavla Švestková za hudebního doprovodu V. Podrazila (klavír)
a R. Novotného (flétna). Poslední hudebně-literární pořad
tohoto cyklu je naplánován na březen a je věnován velikánovi české literatury – Karlu Čapkovi. Představení se jmenuje
POSLEDNÍ FEJETON. Nabízíme vám příjemné setkání v milé
společnosti - Literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů
K. Čapka skvěle čte vynikající herec Petr Kostka. V programu
zazní hudba Francise Poulencea.
Důležitá informace:
Prodej předplatného probíhá od 1. června 2014 v RIS
na náměstí TGM v Sedlčanech – v předprodeji vstupenek
v přízemí radnice. Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů budou rezervována
stávající místa do 30. června 2014. Po tomto datu budou
rezervace uvolněny a nabídnuty dalším čekajícím zájemcům.
Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na úrovni minulých sezon, tj. předplatné divadla stojí 1000 Kč a předplatné poezie, slova a hudby stojí 500 Kč. Jsme velice rádi, že
jsme dokázali udržet tyto velmi příznivé až „zázračné“ ceny
a tím zajistit vám - předplatitelům podstatně výhodnější
ceny oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Je to takový „malý dárek“ našim abonentům. Budeme se těšit na vaši
návštěvu.
Chceme vás při zakoupení předplatného požádat o poskytnutí „rychlého kontaktu“ (telefon či mail). Není to povinné
a ani nechceme kontakty použít pro reklamní účely, ale rádi
bychom měli na vás kontakt pro možnost rychlého informování v případě rušení představení např. z důvodu onemocnění umělce apod.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných
v KDJS mailem, stačí napsat na naši mailovou adresu kdjs
@sedlcany.cz do předmětu či textu mailové zprávy slovo
„kultura“ a my vám budeme informace rádi posílat. Informace rovněž najdete na naší webové stránce www.kdjs-sedlcany.cz.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2014/2015
Září 2014
DEZERTÉR Z VOLŠAN

(Divadelní společnost Julie Jurištové)
Kabaretní staropražská fraška a nejúspěšnější komedie scénáristy
E. A. Longena o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova, je plná komických situací a zazní v ní i staropražské písničky. Motto hry: „Chceš
poznat pravdu? Umři!“ Účinkují: O. Navrátil, K. Špráchalová/D.
Nová, D. Bartůňková, E. Čekan, L. Jeník, M. Duchek a další.

Březen 2015
LA TRAVIATA

Jako zahajovací představení 51. Sukových Sedlčan uvedeme tuto
klasickou italskou operu Giuseppe Verdiho. Román Alexandra
Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho
k napsání opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí, která dnes
patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky
z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a zmařená touha
po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou
hudbou své posluchače již 160 let. Režie: M. Dubovič, dirigent:
M. Formáček, účinkují: sólisté a sbor Severočeského divadla Ústí
nad Labem.

Duben 2015
PAROHATÉ POVĚSTI (SDO Sedlčany)

Říjen 2014
DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU (Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ)

Volné pokračování Další roky ve stejnou dobu není odvarem hry
Každý rok ve stejnou dobu (V KDJS jsme ji měli možnost vidět
v roce 2012). Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry
a pomalu střádal a šetřil hezké chvilky. Dokonce jsou v ní některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší
a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá
hra nejen o stáří, hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se
v ní taky mluví.“ Režie: J. Menzel. Účinkují: V. Freimanová, Z. Žák.

Listopad 2014
JEPTIŠKY (Východočeské divadlo Pardubice)

Muzikálová komedie plná svěží energie, písní, tance a humoru.
Jeptišky jsou netradičním pohledem do života řádových sester,
zárukou kvalitní zábavy a velkou hereckou, pěveckou a komediální příležitostí pro pět hereček, které svou jiskřivou energií zcela
naplní scénu. Účinkují: Dagmar Novotná, Petra Janečková, Jindra
Janoušková, Petra Tenorová a Martina Sikorová.

Prosinec 2014
ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU
aneb Absolutně nevinný žertík (SDO Sedlčany)

Divadelní adaptace známého a velice úspěšného filmu Petra Schulhoffa. Absolutně nevinné sousedské žertíky a věčné spory dvou
rozhádaných manželských párů uvidíme ve „světové premiéře“ na
divadelních prknech a navíc v úpravě „domácího“ R. Otradovce.
V režii R.Otradovce účinkují členové Spolku divadelních ochotníků
Sedlčany.

Únor 2015
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU

(Agentura Golden Archer Productions)
Strhující nadčasový příběh s prvky černého humoru nabízí divákovi prostor k zamyšlení nad rolí lidského jedince ve společenském
dění kolem nás. Inscenace „Druhá smrt Johanky z Arku“ je jedno
velké „nadčasové životní divadlo“. Bůh je dobrým dědečkem, Kat
andělem, Johanka šaškem a všichni tři uvádí humorně filozofickou
detektivní hru o současných komplexních problémech ve společnosti. Uvidíme úžasně vykreslené charaktery a fantastické herecké výkony. V režii S. Lazarové účinkují: Vilma Cibulková, Ladislav
Mrkvička a Stanislav Lehký.

Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování „poopravených českých pověstí“ scénáristky Marie Janíčkové. V režii J. Bulínové uvidíte většinu aktivních členů sedlčanského ochotnického
spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2014
BEDŘICHU SMETANOVI S LÁSKOU

Literárně-hudební pořad věnovaný životním peripetiím génia české
hudby. Vyprávění na základě nejnovějších zjištění antropologického a lékařského výzkumu v podání skvělého A. Strejčka je doplněno hudebními výstupy klavíristy D. Weisnera. Účinkují: ALFRED
STREJČEK – umělecký přednes, DANIEL WEISNER – klavír.

Listopad 2014
TWO VOICES

Pořad je sestaven z nejkrásnějších melodií velkých klasiků
v osvěžujícím vokálním podání s humorem i poezií v textech
J. Rychterové. Účinkují:
GABRIELA PEŠINOVÁ soprán, JANA RYCHTEROVÁ - alt, kytara, VLADIMÍR ILJIČ PECHÁČEK
- housle.

Leden 2015
VEČER HUDBY A POEZIE

V koncertu složeném z hudby a poezie uslyšíme básně a mluvené slovo v podání legendy české divadelní scény Josefa Somra.
Zazní skladby A. Dvořáka, V. Blodka, C. Debussyho, B. Martinů aj.
Účinkují: JOSEF SOMR – umělecký přednes, PAVLA ŠVESTKOVÁ
– mezzosoprán, ROMAN NOVOTNÝ – flétna, VÍTĚZSLAV PODRAZIL – klavír.

Březen 2015
POSLEDNÍ FEJETON

… hluboký … vtipný … nadčasový … až neskutečně aktuální.
Nabízíme vám příjemné setkání v milé společnosti - Literární pásmo ze sloupků, glos a fejetonů Karla Čapka skvěle čte vynikající
herec Petr Kostka. V programu zazní hudba Francise Poulencea.
Účinkuje: PETR KOSTKA – umělecký přednes.

ČERVEN 2014

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 - ČERVEN 2014
pátek 6. června ve 20 hod.
komedie ČR (2013), 102 min.

DONŠAJNI

Donšajni je prostopášná komedie
o vášni k životu, hudbě a k ženám.
Komedie odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, o hudbě
a milování a o celoživotní slabosti
pro operní pěvkyně. Hrají J. Hartl,
L. Šafránková, M. Huba, E. Josefíková, I. Chýlková, E. Smetana
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
pátek a sobota 13. a 14. června ve 20 hod.
film ČR – komedie (2013) , 88 min.
KAMEŇÁK 4
Legendární komedie se vrací do kin čtvrtým pokračováním.
Diváci se mohou těšit na poctivé pokračování, které navazuje na
předchozí díly. V novém filmu se vrací řada známých tváří v čele
s V. Vydrou, J. Lauferem, H. Čížkovou, B. Kleplem, M. Dejdarem
a A. Bendovou. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 27. června ve 20 hod.
film USA – horor (2014), 84 min.

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ

Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná
hororová série nabírá druhý dech. Jesse během hledání jakéhokoli prázdninového rozptýlení uslyší z větrací šachty podivný hluk
z bytu o patro níž. Na průzkum s kamarádem pošlou zapnutou
videokameru... Hrají A. Jacobs, M. Ephraim, C. Pratts a další.
Vstupné 90 Kč, Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 28. června ve 20 hod.
film USA – dobrodružné fantasy (2014), 119 min. 47 RÓNINŮ
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili
čest svého mrtvého pána. Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z téhle exotické země
dostává do našich kin v podobě výpravného akčního fantasy dobrodružství. Hrají K. Reeves, R. Kikuchi, H. Sanada a další. Vstupné
90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 1. června v 15 hod.
film Španělsko – animovaný (2013), 96 min.

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

I malé dobrodruhy čeká velké dobrodružství. Vtipy nabité animované dobrodružství o Justinovi, který měl svůj velký sen, a to stát
se středověkým rytířem... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 20. června ve 20 hod.
film ČR – krimikomedie (2014), 119 min.
KRÁSNO
Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do
Šumperka, do města, kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův otec umírá v den jejich příjezdu.
Přesto chtějí přijít na kloub tomu, zda byl otec zapleten do smrti
matky... Hrají O. Sokol, M. Finger, D. Matásek, K. Roden a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

čtvrtek 5. června ve 20 hod.
film USA – režie Q. Tarantino, (1994), 153 min.

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ

sobota 21. června ve 20 hod.
film ČR – dokument (2014), 78 min.

HUSÍ KŮŽE – ZIMOMRIAVKY

Rozpad ČSSR proběhl na rozdíl od rozpadu Jugoslávie „sametově“
- podle toho mu také v zahraničí říkají Sametový rozvod. Slováci
už nechtěli s Čechy sdílet společný dům, ani dvojdomek. Jak se
na rozpad manželského svazku dvou národů díváme dnes, když už
rozvodové vášně vychladly? Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

ČERVEN 2014

Na plátna kin se po letech vrací nejkultovnější z kultovních filmů
90. let, ve kterém režisér Quentin Tarantino definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo rozněcující náročné kritiky
na festivalu v Cannes, levicové a pravicové intelektuály i diváky
všech generací. Umně propletené historky mnoha postav vytváří nechronologickou skládačku, v níž figuruje podplacený boxer,
dvojice nájemných vrahů, bankovní lupiči či obávaný Marsellus
Walace. Tarantino skvěle pointuje jednotlivé scény, z nichž mnohé
dialogy postav už dokázaly zlidovět.

