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PROGRAM KDJS - ÚNOR 2015
pondělí 2. února v 19.30 hod.

DIVADLO - dárkový balíček

Jako druhé představení letošního „Dárkového balíčku KDJS“
jsme připravili hudební retrokomedii osvědčené autorské dvojice
- režiséra Ondřeje Havelky a scenáristy Martina Vačkáře - živě
provázenou originálními písněmi toužení a dálek z první republiky

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza,
dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické
dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných
peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře.
Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy
dobře nabroušeným tomahawkem v ruce...

Hrají a zpívají:

sobota 7. února v 17 hod.

DIVADLO - mimo předplatné

Do divadelního sálu zavítá vzácná návštěva – spojené soubory členů sokolských souborů – Divadla z Pyšel a z Lázní
Toušeň, Formani ze Slatiňan a Pěvecký sbor Gaudium Praha
při 1. LF UK.
Tyto soubory k nám přijíždí s jedním z nejznámějších českých
divadelních titulů, a sice hrou

PRODANÁ NEVĚSTA
První českou komickou operu jako lidovou hru se zpěvy a tanci
volně podle Bedřicha Smetany a Karla Sabiny nastudoval režisér
Bohumil Gondík.
Soubory s touto hrou již od roku 2010 vystupují v divadlech po
celé republice, včetně scén velmi prestižních a je nám ctí, že jedno
z posledních „derniérových“ představení se uskuteční v Sedlčanech.
Přijďte se potěšit typicky českou hrou v kvalitním a netradičním
provedení.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč.
Délka představení cca 125 minut s přestávkou.

Luiza - Petra Nakládalová
Willy - Vojtěch Havelka
Tim - Petr Halíček
Ema, Mary, Dita, Lory Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková
Klepač - Bohumil Klepl / Ota Jirák
Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček
Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský
Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek
Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr
Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 350 Kč.
Délka představení cca 150 minut s přestávkou.
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pondělí 9. února v 19.30 hod.

SHOW - mimo předplatné

Nejznámější česká travesti skupina Techtle Mechtle přiváží
zábavný pořád s názvem

PelMel!

neděle 15. února od 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Velice zajímavý koncert jsme pro Vás připravili na tento nedělní
podvečer ve spolupráci se společností The Prague Concert Co.
s.r.o. Ačkoliv Sedlčany mají vlastní Big Band, působící při ZUŠ
Sedlčany, tak jiné podobné soubory u nás vystupují pouze výjimečně. Tentokrát uvítáme Big Band z Londýna, který nese název

LANGLEY PARK SCHOOL FOR GIRLS
JAZZ ORCHESTRA
Toto těleso působí při Langley Park School for Girls a do České republiky se vrací po delší době. Turné souboru je sponzorsky
podporováno, a proto i cena vstupného je nezvykle nízká. Orchestr
vystupuje téměř po celém světě – např. Německo, Polsko, Španělsko, Belgie, Čína atd. Dirigentem je Richard Holdsworth. V repertoáru má nejen světové jazzové melodie, ale i muzikálové hity.
Široké nástrojové obsazení kapely poskytuje široké zvukové možnosti pro orchestrální skladby i pro doprovod zpívaných skladeb.
Na koncertě uslyšíme např. Hallelujah (R. Charles), Chattanooga
Choo Choo (Warren/Gordon), Feeling Good (Newley/Bricusse),
Summertime (Gershwin), At Last (Gordon/Warren), New York,
New York (Kander/Ebb), Moon River (Mancini) a mnoho dalších.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: pouze 80
Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem Alexem opět po
půl roce připravily zcela nový zábavný pořad plný hudebních hitů,
scének a vtipných momentů.
Během svých pořadů často zapojují i samotné publikum. Kromě
imitace zpěvaček a zpěváků napodobují často také herce, herečky, politiky a další známé osobnosti. V pořadu PelMel si pro Vás
přichystaly opět od každého něco - osvědčená vystoupení i úplné
novinky.
Těšit se můžete na Naďu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Jennifer
Lopez, Leonu Machálkovou, Petra Koláře, Mira Žbirku, Helenu
Vondráčkovou a řadu dalších – to vše v podání Lukáše, Honzy
a Aleše.
Nenechte si ujít divadelní představení, které se stále těší velké
oblibě v divadlech a kulturních domech v České republice i na Slovensku. Více informací o pořadu naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo facebooku: Techtle Mechtle revue.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 240 Kč
v předprodeji a 260 Kč na místě konání. Délka představení cca 120
minut s přestávkou.
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středa 18. 2. od 19.30 hod. ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček
Posledním přestavením letošního dárkového balíčku je zábavný
pořad či chcete-li talkshow dvou vynikajících herců a bavičů.

EVA HOLUBOVÁ a BOB KLEPL
nás pobaví svými historkami, vyprávěním, vzpomínáním na své
zážitky z divadelních scén, z natáčení filmů či televizních pořadů
i prezentací svých osobních zážitků, trapasů a příhod, které život
přináší. Pořad nese název

S VORVANĚM DO BULHARSKA
Jak název napovídá, tak i na příhody spojené s tímto titulem jistě
dojde – a nejen na ně. Dojde i na dotazy diváků a …
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 300 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

DIVADLO - předplatné

VÝSTAVY

V rámci předplatitelského cyklu divadla uvádíme strhující detektivní příběh s prvky černého humoru.

Do 13. února 2015 bude v koncertním sále nainstalována
vzpomínková výstava k 165. výročí narození T. G. M. Masaryka
nazvaná

čtvrtek 19. února v 19.30 hod.

DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
Potřebuje lidstvo hrdiny? Jistě, je dobré čas od času „pohnout
kolem dějin“ a změnit stávající prohnilý systém. Ovšem, když už se
ti nejmazanější přívrženci nového řádu důkladně napakovali, začne
jim bezúhonný hrdina poněkud překážet. Tak tedy: pryč s ním - ale
jak to šikovně udělat, když nežijící mučedník může být nebezpečnější než živý? Johanka se musí rozhodnout, zda hrdě zemře, nebo
se bude plazit a přežije. Pomůže jí přitom Bůh, který přece má
osobní zkušenost z pozemské mise svého jediného syna? Nebo
snad Kat, který toho díky svému řemeslu už viděl a slyšel hodně?
V režii Světlany Lazarové hrají Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.
neděle 22. února od 15 hod.

T. G. MASARYK V SEDLČANECH
Výstava fotografií a dokumentů je věnována Prvnímu celostátnímu cvičení Československé armády, které se uskutečnilo 1. - 4.
února 1922 v prostoru Sedlčany – Libíň – Doubravice – Klimětice
za osobního řízení prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka.

PRO DĚTI A RODIČE

Klasická výpravná pohádka s písničkami na motivy Boženy
Němcové v provedení osvědčené Divadelní společnosti Julie
Jurištové se jmenuje

PRINCEZNA SE ZLATOU
HVĚZDOU NA ČELE
Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož
jediná dcera princezna Lada
právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva
obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední
zemi a nutí Ladu, aby se
stala jeho ženou. Lada musí
před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova.
Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku
doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam
v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince
okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět
na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna
do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už
nic nebrání.
Autor a režie: Dana Bartůňková.
Kostýmy: Dana Pražáková. Hudba: Radim Linhart.
Hrají: Aneta Krejčíková / Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav Hašek / Jiří Krejčí, Milan Duchek, Radovan Snítil /
Tomáš Kyselka.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Velice atraktivní výstava bude od 18. února připravena uvítat
návštěvníky. Není to výstava „ledajaká“ … je to výstava českého
malíře a grafika, který získal v celém světě více než 50 mezinárodních cen a do Sedlčan přiváží špičku toho, co dělá ve světě. Tímto
autorem je pražský výtvarník

PAVEL HLAVATÝ
Není to poprvé. Své práce zde již prezentoval v roce 1996. Přestože již věkem patří mezi seniory, je stále
činný nejen ve své tvorbě, ale i výstavní
činností z Pražské grafické sbírky DRTI,
disponující asi 25 tisíci grafik 20. století.
Jen v roce 2014 získal 6 mezinárodních
cen (2x Polsko, 2x Čína, 1x ČR a 1x Grand
Prix ze Soltizia v Itálii). Součet jeho mezinárodních ocenění již překročil číslo padesát. Je také jediným občanem, který strávil rok 1971 ve vězení za
výstavu „PROTESTKRESBY 68“. Malá ukázka z této výstavy bude
prezentována i v KDJS. Vernisáž za osobní účasti autora se koná
ve středu 18. února od 18 hodin. Autor srdečně zve širokou veřejnost na vernisáž a přátelské posezení u vína.

Plánované akce v KDJS na březen
PO 2. 3. POSLEDNÍ FEJETON
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
NE 15. 3. NOČNÍ SKŘÍTEK
PRO DĚTI A RODIČE
ČT 19. 3. IRENA BUDWEISEROVÁ KONCERT - mimo předplatné
ST 25. 3. LA TRAVIATA
DIVADLO - předplatné
ÚT 31. 3. KONCERT UČITELŮ ZUŠ KONCERT - mimo předplatné
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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 - ÚNOR 2015
pátek 6. února ve 20 hod.
film USA – komedie (2014), 90 min.
DON JON
Jon Martello má v životě jen pár věcí, na kterých mu záleží - byt,
auto, rodinu, kostel, ženský a porno. Nespokojený se svým životem se vydává za poznáním lepšího sexu, ale k jeho překvapení
se místo toho poučí daleko více o životě a lásce... Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 7. února ve 20 hod.
VYŠŠÍ MOC
film S, DK, N – drama (2015), 118 min.
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do Alp, aby si užila lyžování
a strávila pár vzácných společných chvil. Idylku však naruší
mohutná lavina, řítící se na restauraci. Ebba chrání své vyděšené
děti a zoufale volá na svého manžela Tomase, který však v panickém strachu utíká do bezpečí... Hrají J. Kuhnke, L. Kongsli, C. a V.
Wettergren a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
pátek 13. února ve 20 hod.
český dokument (2015), 100 min.
OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žákovce. Na faře se stará
o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů
a týrané matky s dětmi. Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom,
jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí, ale
i jak moc tím získává. Hrají Marián Kuffa a další. Vstupné 70 Kč.
Mládeži přístupné.
sobota 14. února ve 20 hod.
komedie Německo (2015), 118 min. FAKJŮ PANE UČITELI
Zeki Müllerovi někdo totiž postavil školní tělocvičnu nad místem
se zakopanými ukradenými penězi, které tam ukryla jeho přítelkyně. Aby se dostal k penězům vydává se za suplujícího učitele na
Götheho gymnáziu. V noci se tajně prokopává ke své kořisti a ve
dne se snaží zkrotit neukázněné teenagery. Hraje E. M’Barek, K.
Herfurthová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 20. února ve 20 hod.
LUCY
film USA – akční sci-fi (2015), 90 min.
Lucy je typická blondýna, co se vždycky zamiluje do toho největšího ksindla v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu
s drogami. Než se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý
balíček s extrémně silnou syntetickou drogou. Ta se nešťastnou
náhodou roztrhne a droga způsobí, že Lucy se stává silnou a velmi rychle uvažuje... Hraje S. Johanssonová, M. Freeman a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 21. února ve 20 hod.
film CH,N,F – drama (2015), 123 min.
SILS MARIA
Okouzlující a atraktivní Maria Enders je na vrcholu své herecké
kariéry, kterou začala před dvaceti lety postavou Sigrid v oceňovaném lesbickém dramatu. Nyní přijala nabídku zahrát si v současném remaku tototo filmu, avšak má se zhostit role starší Heleny,
která má Sigrid svést a dohnat až k sebevraždě... Hrají J. Binoche,
K. Stewart ad. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
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pátek 27. února ve 20 hod.
OČISTA: ANARCHIE
film USA – thriller (2014), 98 min.
Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin
promění v peklo. Nepracuje záchranný systém a všechny zločiny
jsou zcela legální. Téhle brutální noci se říká Očista. Noc Očisty
chce ozbojený chlap využít k tomu, aby potrestal opilého řidiče,
který mu přejel dítě... Hrají F. Grillo, M.K. Williams a další. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 28. února ve 20 hod.
film Francie – drama (2015), 106 min.
TŘI SRDCE
Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduhá věc –
zmeškaný vlak. Ideáním místem na další setkání je Paříž, ale zamilovaného Marca zradí srdce a vinou infarktu schůzku nestihne. Ve
svém pátrání po osudové ženě Marc potká jinou: Sofii. Netuší, že
je to sestra Sylvie, a tak se znovu setkávají... Hrají Ch. Gainsbourg,
C. Deneuve, Ch. Mastroiani a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12
let nevhodné.

neděle 8. února v 15 hod.
film USA – dobrodružný, akční (2014), 106 min. ŽELVY NINJA
Nosí jména slavných renesančních umělců, ovládají zbraně japonských ninjů a zbožňují pizzu. Město New York zoufale potřebuje
hrdiny. Ovládá ho totiž strach a Trhač... Vstupné 80 Kč.

čtvrtek 5. února ve 20 hod.
film Rusko – (2014), režie A. Zvjagincev, 141 min.

LEVIATAN

Mezinárodně oceňovaný ruský režisér Andrej Zvjagincev (Návrat)
přináší ve svém novém filmu inspirovaném Hobbesovou knihou
působivý pohled na marný boj jednotlivce proti autoritám za svá
práva a vlastnictví. Realisticky vyprávěný příběh ve spojení s kouzlem severské krajiny a majestátní, podmanivou hudbou Philipa
Glasse činí z filmu Leviatan intenzivní filmový zážitek. Jeho kvality
ocenila porota na MFF v Cannes, která mu v roce 2014 udělila cenu
pro Nejlepší scénář, ale také diváci a filmoví kritici na MFF Karlovy
Vary 2014, kde film zaznamenal výjimečné ohlasy. Mládeži do 15
let nevhodné.
čtvrtek 26. února ve 20 hod.
film N, S, DK – (2014), režie H.P. Moland, 116 min.

BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ

Černá komedie režiséra Hanse Pettera Molanda (Utopie – Nejvíc
lidí žije v Číně) vypráví příběh Nilse (Stellan Skarsgård), který se
se svým sněžným pluhem prohání zasněženými cestami v okolí
chladného norského městečka. Proráží cesty pro své spoluobčany,
což považuje za velmi zodpovědnou práci, kterou ostatní dokážou
náležitě ocenit. Až do chvíle, kdy se jeho život zásadně změní…
Snímek plný severského humoru, napětí a překvapivých zvratů
byl v roce 2014 nominován na Zlatého medvěda na MFF v Berlíně.
Mládeži do 15 let nevhodné.

