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dech ve stylu retro či country přicházíme s „dalším dílem tohoto
doufejme nekonečného cyklu“ – tentokrát v moravském lidovém
stylu.
Neváhejte a přijďte se rozloučit s kulturní sezonou KDJS 20142015, pojďte společně přivítat léto a domů si odnést zvuky krásné
hudby a možná i nějaké moravské víno přímo od výrobce.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 150 minut + 2 přestávky.

Sobota 20. června od 9 do 13 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

V rámci letošních Městských slavností ROSA se uskuteční po
loňské úspěšné premiéře další ročník pořadu

Dětský den ROSA 2015 v KDJS
V pestrém programu bude možné najít soutěže, pohádková
představení, hudební vystoupení, výtvarné dílny, vystoupení Skupiny historického šermu Corpus Bellatores.
V 9.30 hodin začne představení divadla „Dívadlo Praha“ nazvané
TAJEMSTVÍ POSLEDNÍ PRALINKY.
Pátek 12. června v 20 hod.

ZÁBAVNÝ CELOVEČERNÍ POŘAD

Ve společenském sále při klubové – stolové úpravě se uskuteční
další zábavný celovečerní pořad

V 11 hodin začne další divadelní představení Divadélka „Ale-Jo“
s názvem CESTA POHÁDKOVÝM SVĚTEM.
Vstup na akci je volný. Program a občerstvení zajištuje MC Petrklíč.

VÍTÁNÍ LÉTA aneb přátelské posezení
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU KAPURA
Mimo krásné lidové moravské muziky v podání nefalšované
moravské cimbálovky bude možné ochutnat i další tradiční moravský atribut – a sice moravské víno.
V průběhu večera bude
probíhat KOŠT VÍNA
z nabídky
VINAŘSTVÍ
TUROLD Z MIKULOVA.
Po úspěšných celovečerních zábavných pořa-
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VÝSTAVA
Do 12. června bude v koncertním sále nainstalována výstava

KOBRA „30“ aneb Jak šel čas
Výstava se koná k 30. výročí založení tohoto dnes již legendárního klubu VELKÁ KOBRA.
VÝSTAVA

VLASTNÍ SVĚT

výstava Luciány Křížové - Stiborové
Luciána se narodila 14. října 1988 v Praze Motole. Dětství prožila na Zbraslavi a v Nechvalicích. Vystudovala Střední uměleckou
školu Václava Hollara v Praze, posléze její VOŠ nadstavbu. Věnuje
se malířství, fotografii a poezii. Na výstavě Vlastní svět představí
své poslední olejomalby, kresby, knižní grafiky a fotografie. Jedná
se o průřez její výtvarné tvorby za několik posledních let. Luciána
uskutečnila několik samostatných výstav. Naposledy vystavovala v lednu 2012 právě v Sedlčanech. Graficky realizovala knižní
almanachy české poezie Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014.
Její knižní ilustrace se ocitly ve sbírkách poezie Lehké škrábnutí,
Divizny z Kalvárie, Jeřabinové hory aj.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 15. června od 19 hod.

PŘEDPLATNÉ 2015 - 2016
S nastupujícím létem se opět přiblížil čas zahájení nové
KULTURNÍ SEZONY 2015 - 2016. Na tuto sezonu se již
dlouho připravujeme a pro návštěvníky KDJS Sedlčany
jsme sestavili opět dva předplatitelské cykly, v kterých
budete mít možnost vidět a slyšet mnoho umělců zvučných jmen známých z filmových pláten, obrazovek televizí, z poslechu rozhlasových stanic, ale dojde i na umělce
méně známé - začínající a uvidíme i sedlčanské ochotníky.
Předplatitelský cyklus „PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2015
– 2016“ v této sezoně nabídne soubory známé a osvědčené
z minulých sezon, ale i soubory, které v Sedlčanech ještě
nevystupovaly.
Druhým cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA
A HUDBY“. V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady.
Připomeneme si významná kulatá výročí některých osobností a poezie, slovo a hudba ve vzájemné symbióze nám
poskytnou hezké večerní prožitky.
Doufáme, že naše nabídka je pestrá, atraktivní a jistě
se máme na co těšit. Předplatitelské průkazy jsou cenově
výhodné, a proto neváhejte s jejich zakoupením.
Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2015
v předprodeji vstupenek v přízemí radnice v RIS na náměstí
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TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů budou rezervována stávající místa do 30. června 2015. Po tomto datu budou
rezervace uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům.
Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na velice příznivé
úrovni. Předplatné divadla stojí 1100 Kč za 7 představení
(oproti minulé sezoně dochází k navýšení o 100 Kč, neboť
ceny pořadů neúprosně rostou) a předplatné poezie, slova
a hudby stojí 500 Kč za 4 představení (stejně jako v roce
minulém).
Jsme rádi, že jsme dokázali zajistit zajímavé pořady a současně i zachovat velmi příznivé ceny. Tím se snažíme zajistit
předplatitelům výhodnější ceny oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných v KDJS mailem, stačí napsat ze svého mailu na naši
mailovou adresu kdjs@sedlcany.cz a do předmětu či textu
mailové zprávy napsat slovo “kultura” a my Vám budeme
informace rádi a bezplatně posílat. O tuto službu je možné požádat i přímo v KDJS osobně nebo vhozením žádosti
s kontaktem do schránky umístěné ve vestibulu. Informace
rovněž najdete na naší webové stránce www.kdjs-sedlcany.
cz. Informace lze najít i na našem Facebooku: www.facebook.com/kdjssedlcany, kde s námi můžete i komunikovat.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2015/2016
Září 2015
LÁSKA A PÁREČKY, Jean-Luc Lemoine

Mistrovsky napsaná, místy hořká, francouzská komedie - to je
základ. Ovšem její nezapomenutelný divácký zážitek silně ovlivní vynikající překlad, režie a herecké hrátky. Ano to jsou Láska
a párečky. Hra z Francie roku 2004, ve které se komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti.
Účinkují: Simona Postlerová / Kateřina Janečková, Jan Révai,
Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto Čekan / Libor Jeník. Divadelní
společnost Sophia ART.

Říjen 2015
VZTAHY NA ÚROVNI, E. Taylor

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Účinkují: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová / Olga Želenská / Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin Sobotka / Martin Zounar, Monika
Absolonová / Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová / Adéla
Gondíková / Vlasta Žehrová, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček. Divadelní společnost HÁTA.

Listopad 2015
NOVECENTO /1900/, A. Baricco

Na samotném počátku roku 1900, našel starý námořník na
zaoceánském parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej
tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy Citron. Citron na té obrovské lodi objevil v
restauraci první třídy klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých
a černých tónů a rázem vznikla legenda o „Devatenáctset”. Legenda o zázračném klavíristovi. Jediný herec, jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah ruky a společně sdílený skvělý příběh
- to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který si
nesmíte nechat ujít.
Účinkují: Radim Madeja, Jakub Šafr. Městské divadlo Mladá
Boleslav.

Prosinec 2015
PŘÍBĚH COCO CHANEL, J. Just

Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Královna módy
nepřestala být nikdy nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to,
co většina žen - manžela a dítě. Měla ale „štěstí v kartách a smůlu
v lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních kont:
následník ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básník
či německý nacistický důstojník. Účinkují: J. Čenský, L. Švormová,
M. Dolinová, L. Olšovský/ F. Sichra. Divadelní Agentura Harlekýn.

Leden 2016
JANA EYROVÁ, Ch. Bronteövá

Divadelní zpracování slavného románu, který nepřestává přitahovat čtenáře a diváky jeho různých divadelních, filmových či televizních adaptací. Příběh lásky chudé dívky Jany Eyrové a bohatého
pana Rochestera odolal zubu času a stal se nesmrtelným. Vydejte
se s námi tedy znovu na cestu do tajemného Thornfieldu, který
ukrývá strašné tajemství. Staňte se svědky toho, že někdy může
být láska silnější než osud.
Účinkují: B. Fišerová, F. Kreuzmann, K. Březinová, R. Trtík. Divadelní společnost F. Kreuzmanna.

Březen 2016
CARMEN, G. Bizet

Jako zahajovací představení 52. Sukových Sedlčan uvedeme tuto klasickou francouzskou operu patřící mezi nejlepší díla světové operní klenotnice. Geniální zhudebnění původního příběhu Prospera Mérimée o divoké
cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo. Autorova poslední opera plná smyslných i vroucích melodií právem patří vedle Verdiho
Aidy a Pucciniho Toscy k trojlístku dnes nejčastěji uváděných světových
oper. Režie: J. Kališová, dirigent: M. Rose, účinkují: sólisté,orchestr a sbor
Jihočeského divadla České Budějovice.

Duben 2016
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, W. Shakespeare

Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování velmi známé hry W.
Shakespeara. Řada citových zvratů mezi dvěma mileneckými páry, tajemnými bytostmi a skupinou athénských řemeslníků, kteří mají sehrát divadelní
představení na svatbě jejich vévody. Diváci mohou sledovat vášnivá vyznání mileneckých dvojic, nahlédnout do tajů bájných lesních bytostí a pobaví
se směšností řemeslných divadelníků. V režii L. Sunegové uvidíte členy
sedlčanského ochotnického spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2015
NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE

Poetický pořad z krásné poezie v podání „královny českého dabingu“
a vynikající herečky Valerie Zawadské je citlivě doplněn skladbami renomovaných autorů /W. A. Mozart, A. Vivaldi, P. I. Čajkovskij …/ a zazní
i české a moravské lidové písně v zajímavých hudebních úpravách. Účinkují: VALERIE ZAWADSKÁ – umělecký přednes. Hudební doprovod - Soubor
MUSICA DOLCE VITA – Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa.

Listopad 2015
PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

V roce 1915 /19. prosince/ se narodila hvězda světového šansonu Edith Piaf. Letošní 100. výročí jejího narození si připomeneme
v pořadu speciálně připravenému k tomuto výročí. Pořad je pojat
jako „Vyprávění o nezkrotném pařížském „Vrabčákovi“ s jejími
slavnými i méně slavnými šansony“. Účinkují: EVA KRIZ-LIFKOVÁ - Edith Piaf. JANA HERMACHOVÁ – Momone /sestra Edith/.
MILAN DVOŘÁK - klavírní doprovod.

Leden 2016
SVĚTOVÉ A ČESKÉ MELODRAMY 19. - 21. STOLETÍ

Jak název napovídá – čeká nás „procházka“ obdobím dvou
století v žánru melodramat. Oba umělci jsou spoluautory tohoto
pásma a jejich vysoká profesionalita je zárukou kvality. Můžeme
se těšit na krásný kulturní zážitek. Účinkuje: ALFRÉD STREJČEK
– umělecký přednes. Prof. TOMÁŠ HÁLA - klavír.

Březen 2016
TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Název je plně vypovídající – netřeba popisovat o čem pořad
vytvořený k 450. výročí narození geniálního autora pojednává.
Osoba hlavního protagonisty Prof. Martina Hilského se po dvou
letech vrací na naše jeviště a jeho věhlas v oblasti angličtiny či znalosti díla a života W. Shakespeara jsou zárukou vysokého uměleckého zážitku. Účinkují: Prof. MARTIN HILSKÝ – umělecký přednes.
DANIEL DOBIÁŠ – klavír, zpěv.
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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 - ČERVEN

sobota 27. června ve 20 hod.
DIOR A JÁ
film Francie – dokumentární (2015), 89 min.
Exkluzívní pohled do světa pařížské módy. Snímek otvírá divákům
dveře do mýty opředeného světa módního domu Christian Dior.
Křehký proces kreativní tvorby, na jejímž konci je nový módní
skvost, je tu ukázán jako kolektivní práce celého týmu. Vstupné
100 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 5. června ve 20 hod.
film Francie – akční, thriller (2015), 108 min.

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ

Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills se proti své vůli ocitá
znovu v akci. Jeho žena je
nalezena zavražděná. Z její
smrti je podezřelý Bryan.
Unikne zatčení, ale jdou po
něm všechny policejní jednotky. Musí dokázat svou
nevinu a najít skutečného
vraha... Hrají L. Neeson, M.
Grace, F. Whitaker a další
vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
sobota 6. června ve 20 hod.
film USA – válečný, akční (2015), 135 min. ŽELEZNÁ SRDCE
Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na
evropské frontě, ujímá se seržant Wardaddy velení tanku Sherman
a vydává se na vražednou misi v týlu nepřítele k útoku na samotné
srdce Německa. Hrají B. Pitt, S. LaBeouf a další. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupné.

neděle 7. června v 15 hod.
český film – pohádka (2015), 83 min.
MALÝ PÁN
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho
poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném
domě, ve kterém najde, co mu schází. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, nebezpečná, strašidelná
a zdánlivě nekonečná. Vstupné 80 Kč.

pátek 12. června ve 20 hod.
film USA – komedie (2015), 108 min.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO

Uběhlo 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se toho hodně – s výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, který
potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi neznámo žije jeho dcera,
vydávají se s Lloydem na cestu křížem krážem celou Amerikou,
aby dceru našel a požádal ji o pomoc... Hrají J. Carrey, J. Daniels,
K. Turner a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 13. června ve 20 hod.
film USA – krimi (2015), 84 min.
BULLET
Když polda Frank Bullet zatkne nechvalně proslulého drogového
bose Caneho, kterého následně odsoudí k trestu smrti, tak narkobaron nechá na oplátku unést dceru kalifornského guvernera
a Frankova vnuka. Frank bere spravedlnost do svých rukou a rozhodne se obě děti zachránit... V hlavní roli Danny Trejo. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

čtvrtek 4. června ve 20 hod.
film USA – režie Richard Linklater (2014), 166 min.

pátek 26. června ve 20 hod.
český film – dokument (2015), 75 min.
STÁLE SPOLU
Petr a Simona spolu mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce bez televize, počítače a tekoucí vody.
Petr potomky vede ke svobodě a souznění s přírodou a chrání je
před škodlivými vlivy konzumní společnosti. Do školy chodí jen na
přezkoušení. Film zkoumá, jaká je cena za svobodný život stranou
společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu? Hraje rodina Mlčochova a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před
půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct
let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava
herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky.
Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také
tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat. Hrají: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan Hawke,
Patricia Arquette. Mládeži do 12 let nevhodné.
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CHLAPECTVÍ

