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PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2015
sobota 5. září od 18 hod.
KONCERT na zámku Červený Hrádek u Sedlčan
Kulturní sezonu 2015-2016 zahájíme tradičním koncertem, který
uvádíme pod názvem „Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek“.
Každoroční koncerty jsou věnovány památce barona Jana Mladoty a patří swingové a jazzové hudbě.
Letos uvítáme v tomto krásném prostředí sólistu a hudební
seskupení vystupující pod názvem

JAN SPÁLENÝ & ASPM
V pořadu uslyšíme skladby Jana Spáleného, ale i pecky Raye
Charlese, otextované Janem Spáleným, Pavlem Vrbou, Zdeňkem
Rytířem a dalšími autory.
ASPM neboli Amatérské Sdružení Profesionálních Muzikantů
v současné době hraje v sestavě:

úterý 8. září v 19.30 hod.

SHOW mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční show předních českých travesti
skupin Techtle Mechtle a Screamers, které společně uvádějí nový
zábavný pořad!

PŘIJELA POUŤ
Pánové Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik se již několik let na
prknech divadel a kulturních domů téměř každý večer promění ve
slečnu Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu.
V letošním roce se rozhodli pro navázání vzájemné spolupráce
a společně s moderátorem Láďou Černým máte možnost je vidět
ve dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem, nadsázkou,
tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček, ale i politiků.
V pouťovém prostředí budete mít možnost potkat dámy, jako
jsou Hana Zagorová, Ilona Csáková, Anastacia, Cher, Lucie Bílá,
ale i řadu dalších známých osobností.
Originální show na vysoké úrovni, kterou jste mohli shlédnout
i v soutěži Československo má talent, se těší oblibě již několik let
po celé České republice, ale i na Slovensku, přijíždí tentokrát ve
zcela novém kabátu. Nenechte si ujít strhující podívanou, která Vás
doslova zvedne ze židlí.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 270 Kč
v předprodeji a 290 Kč na místě konání. Délka představení cca 100
minut + přestávka.

Jan Spálený - piano, kornet, zpěv
Michal Gera - křídlovka, trubka, zpěv
Filip Spálený - tuba, basa
Filip Jeníček - bicí
Radek Krampl – vibrafon
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 105 minut + přestávka.
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čtvrtek 10. září od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Jako první představení letošního předplatitelského cyklu divadla
uvádíme komedii Jeana-Luca Lemointa

LÁSKA A PÁREČKY
v provedení divadelní společnosti Sophia ART.
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
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.
Na horním snímku
soubor
MUSICA DOLCE VITA
Na snímku vpravo
Valerie Zawadská

pondělí 14. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
Předplatitelský cyklus slova, hudby a poezie zahájíme v koncertním sále KDJS pořadem nazvaným

NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE
V tomto programu je spojena hudba inspirovaná ptačí tématikou
s něžnou poezií Zbyňky Šolcové. 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
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč.
Délka představení cca 80 minut.
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čtvrtek 24. září v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Pro přátele dobré dechové hudby je připravena jedna z několika letošních oslav významných výročí. Slavit budeme koncertem
a hrát bude

VEJVODOVA KAPELA
Vejvodova kapela vznikla před 150 lety. Založil a řídil ji Josef
Vejvoda (nar. 1834) a trvala přes dvě další generace Vejvodů až
do roku 1948. Tehdy ji Jaromír Vejvoda (nar. 1902) musel kvůli
změněným politickým a společenským poměrům rozpustit. Vzkříšení se dočkala 27. března 1992. Tehdy, k oslavě nedožitých 90.
narozenin jejího dlouholetého kapelníka a svého otce Jaromíra
(autora Hitu 20. století – písně Škoda lásky), ji na Zbraslavi oživil
a do jejího čela se postavil opět Josef Vejvoda (nar. 1945), jeho
nejmladší syn, všestranný hudebník, příslušník již čtvrté generace
svého muzikantského rodu. Ten letos slaví 70. narozeniny a tento
koncert je tedy i oslavou jeho životního jubilea.
Jako zpěváky kapelník přizval špičky tohoto oboru známé z televize, rozhlasu a mnoha nahrávek – Josefa OPLTA, Blanku TŮMOVOU a Ivanu ZBOŘILOVOU.
Pořadem provází redaktor Českého rozhlasu z Českým Budějovic Zdeněk VORÁČ, který v Sedlčanech prožil část svého života
a působil zde i jako hudebník. Neváhejte a přijďte na tento výjimečný a slavnostní koncert.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 200 Kč.
Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka.
středa 30. září v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Další jubilejní koncert se uskuteční při klubové – stolové úpravě
(s možností občerstvení) ve Společenském sále KDJS. 35 let své
existence a aktivní činnosti oslaví

LUBOŠ ANDRŠT
a jeho kapela BLUES BAND
Pokud je někdo v České republice spojen s bluesovou hudbou
po celý svůj profesní život, pak je to Luboš Andršt. Jako předskokana svého pražského koncertu si ho vybral dokonce bluesový král
B. B. King, který si ho i přizval ke společnému hraní během svého
vystoupení, což zopakoval i při další návštěvě ČR. Jako zkušený
profesionál, skladatel a pedagog si Luboš Andršt získal respekt
a přízeň několika generací bluesových fandů. V Sedlčanech budou
Luboše Andršta doprovázet další vynikající hudebníci:
Jan HOLEČEK – klávesy, zpěv
Pavel NOVÁK – basa
Pavel RAZÍM - bicí
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč
v předprodeji a 240 Kč na místě konání. Délka představení cca 100
minut + přestávka.

od 15. září do 8. října

VÝSTAVA

Přijměte pozvánku na výstavu

SVĚT PODLE ŠAŠKA
kterou pořádá volnočasové centrum Hnízdo spolu s Nadací
Miroslava Šaška, v rámci hnízdního projektu Jdi za svým snem.
Vernisáž se koná v úterý 15. září v 17 hod. v koncertním sále.
Výstava se bude konat do 8. 10.
Miroslav Šašek (1916-1980), žijící v Sedlčanech v letech 192527, je autor ilustrovaných dětských průvodců světových metropolí
THIS IS...(TO JE...) Paříž, Londýn, New York atd., které momentálně zažívají znovuobjevení nejen u světových nakladatelství, ale
i v Čechách prostřednictvím nakladatelství Baobab.
Nadace Miroslava Šaška pro nás připravila interaktivní výstavu pro děti v 10 zastaveních, přibližujících život a dílo tohoto pro
mnohé, ještě neznámého ilustrátora. Tato výstava má v Sedlčanech premiéru a odtud poputuje po knihovnách a dalších institucích po celé republice v příštím roce 100. výročí narození Miroslava Šaška.
Nenechte si s vašimi dětmi ujít jedinečnou příležitost a navštivte
naši výstavu.

Plánované akce na říjen 2015
SO 10. 10. OTYLKA (Petrovičtí ochotníci)
DIVADLO - mimo předplatné
ÚT 13. 10. MICHAL PAVLÍČEK
KONCERT - mimo předplatné
ST 14. 10. VZTAHY NA ÚROVNI
DIVADLO - předplatné
NE 18. 10. S KOUZLY KOLEM SVĚTA (PAVEL KOŽÍŠEK)
KOUZELNICKÁ SHOW NEJEN PRO DĚTI
ST 21. 10. DVOJKONCERT – M. PALEČEK a I. JAHELKA
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 - ZÁŘÍ 2015
pátek 4. září ve 20 hod.
(Premiera 1. 9. 2015)
sci-fi horor USA, GB, 154 min., režiserská verze
VETŘELCI
Obnovená digitální premiera kultovního sci-fi. Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila boj na život a na smrt v nákladní lodi
Nostromo s vesmírným vetřelcem, je po několika letech nalezena
záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když už se zdá, že je po
všem, začíná horror znova... Hraje S. Weaver, M. Biehn, B. Paxton
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 5. září ve 20 hod.
(DVD premiera 30. 8. 2015)
film ČR – komedie (2015), 94 min.
VYBÍJENÁ
Komedie P. Nikolaeva podle bestselleru M. Viewegha. Vybíjená
je groteskou o přátelství, kráse a ošklivosti, osudových láskách,
alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách
vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy.
V centru příběhu jsou tři kamarádi – Jeff, Skippy a Tom, které
životní peripetie neustále vracejí do společného bydliště. Hrají O.
Sokol, M. Suchánek, R. Genzer, S. Krainová a další. Vstupné 100
Kč. Mládeži přístupné.

pátek 18. září ve 20 hod.
film USA – komedie (2015)
LÁSKA JAKO BLÁZEN
Conrad je dospělé dítě. Když mu bylo jedenáct let, rodiče se sbalili
a odjeli na dvacet let do Paříže, zatímco starosti o Conrada nechali
na personálu luxusního newyorského hotelu. Marnivému životu
je ale konec, když se rodiče rozvedou a pravidelný přísun peněz
skončí... Hrají J. Slate, O. Wilde, B. Crudup a J. Bateman. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 25. září ve 20 hod. (Outdorový film)
film ČR – dokument (2015), 100 min.
Film vypráví o umanutosti, o zdolávání
vlastních a obecně lidských limitů, ale
také o kompromisech a ceně, kterou
mohou mimořádné osobní výkony
stát. Radek Jaroš (na snímku) si jako
první Čech splnil horolezecký sen
a vystoupil na poslední z nejvyšších
hor světa K2, která mu chyběla do tzv.
Koruny Himálaje. Hraje R. Jaroš,
H. Tráva a další.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

CESTA VZHŮRU

sobota 26. září ve 20 hod. (Premiera 17. 9. 2015)
film F – drama (2015), 130 min.
LOVE
Láska stojí mimo dobro a zlo. Láska je genetická potřeba. Láska je tvrdá droga. Láska je duševní choroba. Láska je mocenská
hra. Láska přesahuje lidské já. Láska je oslepující světlo. Láska je
sperma, tekutiny a slzy. Láska je vzrušující sexuální melodrama
o chlapci, dívce a další dívce. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 18 let
nevhodné.

neděle 20 září v 15 hod.
film USA – animovaná pohádka (2015)
PAST NA ŽRALOKA: PŘÍLIV
Nebýt žraloků, byly by vody kolem korálového útesu tropickým
vodním rájem. V pokračování úspěšného filmu mají Pí a Cordelie
syna Juniora a jejich žraločí nepřítel Troy se svým gangem opět
řádí v blízkých vodách... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 11. září ve 20 hod.
film USA – horor (2015), 100 min.
NEUTEČEŠ
Prožijte nejděsivější orgasmus... Jay se po příjemné chvilce na
zadním sedadle se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. Mladík čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Tyto
až příliš reálné přízraky jsou součástí prokletí, které si jeho oběti
předávají sexem jako štafetový kolík. Hrají M. Monroe, K. Gilchrist
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 12. září ve 20 hod.
film FIN, S – romantické drama (2015), 99 min.
LVÍ SRDCE
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí na svých názorech. Zároveň však touží po lásce a rodině. Když potká atraktivní
servírku Sari, vše se zdá ideální, dokud nepozná jejího malého černošského syna Rhamuda. Teppo tak stojí před těžkým rozhodnutím... Hraje P. Franzén, L. Birn, Y. Sidibeh a další. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.
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čtvrtek 17. září ve 20 hod.
film GB, NZ – western (2015), režie John Maclean, 84 min.

SLOW WEST

Filmový klub zahájí novou sezonu novinkou v české distribuci westernem Slow West, který je prý “ostrý jako sůl v ráně”. Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19.
století, aby pátral po ženě, kterou miluje. Evropskému zelenáčovi
dělá společnost nájemný zabiják Silas, který souhlasil, že ho za
úplatu na cestě ochrání. Divoký západ však není místo, kde by věci
vycházely přesně podle plánu, a tak Jay zažije během svého putování celou řadu zvratů v nekompromisním duchu tohoto vysoce
autorského westernu. Mládeži do 15 let nepřístupné.

