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informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

PROGRAM KDJS - DUBEN 2016
Neděle 3. dubna v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili klasickou pohádku
ze staročeského venkova, obsahující koledy, písničky, básničky
a lidové tradice.

VELIKONOČNÍ ČTYŘLÍSTEK PLNÝ POHÁDEK
V chaloupce se chystají na
oslavu velikonoc. Z velikonočních vajíček se najednou ztratí
všechny barvy! Tak to šikovný mládenec Mojmír nemůže
nechat. Každá barva o velikonocích přeci něco znamená
a bez barev by nebyly správné velikonoce! Mojmír začne
hledat a zažije přitom úžasné
dobrodružství. Barvičky vrátí
tam, kam patří - na velikonoční
kraslice - a oslava velikonoc může začít...
Hrají herci Liduščina divadla z Prahy v čele s Ludmilou Razimovou a my tedy na jevišti uvidíme i herečku známou z televize
jako „blonďatá policistka ze seriálu Policie Modrava“.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80,- Kč. Délka
představení cca 60 minut bez přestávky.
Úterý 5. dubna v 19.30 hod.

KONCERT

Legendární skupina PRECEDENS vyráží na koncerty.

PRECEDENS
V osmdesátých letech se skupina Precedens stala fenoménem.
Byla po dlouhá léta spojená zejména se zpěvačkou Bárou Basikovou. Nyní přichází Precedens v zásadně omlazené sestavě špičkových hudebníků s ambiciózním koncertním projektem, kterému
vévodí fenomenální hlas zpěvačky IVY MAREŠOVÉ. Zaznějí písně
původní i novinky v podání plném energie a špičkové hudební
invence. Originalitu Němcových písní, dravou energii kapely
a úchvatný zpěv – to vše nabízí současný Precedens. Fanoušci se
mohou těšit mimo jiné na známé skladby z autorské dílny klávesisty Martina Němce jako „Doba ledová“, „Věž z písku“, legendární hit
kapely Precedens „Soumrak bohů“ či novou píseň „Větrný mlýny“
napsanou přímo pro novou zpěvačku Ivu Marešovou.

Kapela hraje ve složení:
Iva Marešová (zpěv), Martin Němec (klávesy), Pavel Nedoma
(klávesy), Jan Šobr (kytara), David Pavlík (kytara), Martin Ivan
(basová kytara) a Radek Doležal (bicí).
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 220 Kč. Délka koncertu cca 90 minut bez přestávky.
Sobota 16. dubna

SPECIÁLNÍ RETRO VEČER KDJS

Po loňské premiéře s velmi kladným ohlasem nabízíme i letos
speciální kulturní akci věnovanou kultuře produkované od 30. let
minulého století. Na pořadu dne bude zábavný večer „o třech chodech“. Skuteční labužníci – ctitelé tohoto období mohou „konzumovat“ všechny tři chody, lze pochopitelně využít pouze dva nebo
vybrat jen jednu lahůdku. Celá akce nese název

RETRO VEČER KDJS 2016
První chod se podává v 18 hod. v Divadelním sále. Na zahájení
večera proběhne koncert nazvaný

V BARVÁCH SEMAFORU
Jak sám název napovídá, jedná se o koncert sestavený z dnes již
legendárních písní z dílny Divadla SeMaFor.
Účinkují členové tohoto divadla:
Dáša ZÁZVŮRKOVÁ, Petr MACHÁČEK a Jakub ŠAFR Trio (hrající ve složení Jakub Šafr - klavír, Rudolf Musil - tenorsaxofon,
Jan Greifoner – kontrabas).
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Druhý chod následuje ve 20 hod.:
V sále kina bude z původního filmového pásu promítána skutečně pamětnická klasika – film Martina Friče z roku 1939

KRISTIÁN
„Zavřete oči, odcházím...,“ je zřejmě nejromantičtější věta
v české kinematografii. Zazněla z úst Oldřicha Nového v komedii
Kristián o solidním úředníkovi cestovní kanceláře, který se jednou
za čas mění v okouzlujícího lva salónů.
Nepochybně jste ji už mnohokrát viděli v televizi, nyní ale budete
mít jedinečnou možnost zhlédnout tento nestárnoucí snímek na
plátně kina z klasického filmového pásu širokého 35 mm a dlouhého přesně 2675 metrů. Další důvod proč 16. duben 2016 bude
den, pro který stojí za to žít! Hrají: Oldřich Nový, Nataša Gollová,
Bedřich Veverka, Raoul Schránil, Adina Mandlová.
Třetí chod bude podáván od 22 do cca 24 hod.:
V Koncertním sále se uskuteční AFTERPARTY. Po úspěšných
koncertech v minulých letech jsme pozvali na zakončení tohoto
večera osvědčené jihočeské

SWING TRIO AVALON
Tento soubor
hraje
„největší
swingové a jazzové pecky 30.
a 40. let.“ a díky
své kvalitě, kvalitě
repertoáru
a díky osobnímu
šarmu jednotlivých muzikantů je
jedinečným průvodcem hudbou
tohoto období.
Soubor hraje
ve složení
Jakub ŠAFR
- klavír,
Martin VOŘÍŠEK
- klarinet a Jan
KUBEŠ – bicí.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před
začátkem představení v pokladně.
Vstupné:
Na jednotlivé akce: V barvách SeMaForu - 180 Kč, Kristián - 80
Kč, Swing trio Avalon 180 Kč.
Zvýhodněné vstupné:
a) Při zakoupení vstupenky na Koncert v barvách SeMaForu
nebo na Swing trio Avalon platí tato vstupenka i pro bezplatný
vstup na projekci kina „Kristián“
b) Při zakoupení vstupenek na Koncert v barvách SeMaForu
a současně i na Swing trio Avalon zaplatíte zvýhodněnou cenu
– pouhých 300 Kč za oba koncerty a navíc platí tato vstupenka i
pro bezplatný vstup na projekci kina „Kristián“.

DUBEN 2016

Pondělí 18. 4. v 16.00 hodin
Pondělí 18. 4. v 19.30 hodin
Středa 20. 4. v 19.30 hodin
Čtvrtek 21. 4. v 19.30 hodin
Sobota 23. 4. v 19.30 hodin
Středa 27. 4. v 19.30 hodin
Pátek 29. 4. v 19.30 hodin

PRO DŮCHODCE
MIMO PŘEDPLATNÉ
MIMO PŘEDPLATNÉ
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
MIMO PŘEDPLATNÉ
MIMO PŘEDPLATNÉ
MIMO PŘEDPLATNÉ

I letos je součástí festivalu Sukovy Sedlčany divadelní představení Spolku divadelních ochotníků Sedlčany, který pod režijním
vedením Lidmily Sunegové nastudoval hru Williama Shakespeara

SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
Poetická báchorkovitá hříčka je jednou z klasických komedií W.
Shakespeara, jehož hry byly přeloženy do většiny světových jazyků a hrají se na scénách celého světa. Ve hře jde o řadu citových
zvratů mezi dvěma mileneckými páry, tajemnými lesními bytostmi
a skupinkou athénských řemeslníků, kteří mají sehrát divadelní
představení na svatbě jejich vévody. Divák bude jistě se zájmem
sledovat vášnivá vyznání zmíněných dvojic, nahlédne do tajů bájných lesních bytostí a pobaví se směšností řemeslných divadelníků. Tato hra dokladuje fakt, že Shakespeare postupuje vždy od
iluze, hry a snu ke skutečnosti a konečné procitnutí diváka plní
důvěrou v lásku a příslib nových vztahů.

Theseus, athénský vévoda
REPETNÝ Jaroslav
Hippolita, královna Amazonek DAŇKOVÁ Petra
Egeus, Hermiin otec
HŮLA Vladimír
Lysandr, zamilován do Hermie HERAN Pavel
Demetrius, zamilován do Hermie CHALOUPECKÝ Jakub
Hermie, zamilována do Lysandra POHNÁNOVÁ Petra
Helena, zamilována do Demetria KALINOVÁ Vlaďka
Filostrates, pořadatel zábav
MRKVIČKA Vít
Oberon, král víl a elfů
KOLSKÝ Jaroslav
Titanie, královna víl a elfů
VOLKOVÁ Renata
Puk, zvaný Darmoděj
KRŮTA David
Kostas Syrmas, elektrikář
BOUČEK Miroslav
Nikos Chasapis, řezník
BOSÁK Jiří
Christos Mastoras, zedník
NÁHODA Jan
Andreas Kureas, holič
JANKOVSKÝ Michal
Dále hrají:
KALINOVÁ Gabriela, HUDECOVÁ Romana, SCHINDL
Vilém, KOLÁŘOVÁ Barbora, HOLOUBKOVÁ Valentýna,
TOMÁŠEK Dominik, KELICH Tobiáš, VOLEK Lukáš, KELICHOVÁ Miloslava, SOSNOVEC Josef, NOVOTNÁ Hana
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč, na představení vyhrazené pro důchodce 50 Kč. Délka představení cca 75
minut + přestávka.

KONCERT

Úterý 26. dubna od 19.30 hod.

V Koncertním sále při stolové, či chcete-li při klubové úpravě
vystoupí nová kapela naší hudební scény

The DOKK

(Decentní orchestr Karla & Kedlubny)
Toto duo je „uherskopražská hudební skupina“, jejíž vznik je
datován do roku 2014, kdy při podpisu zakládací listiny stála jako
jeden muž dvojice muzikantů - Karel FOŘT (akustická baskytara,
zpěv) a Tomáš MATĚJIČNÝ (akustická kytara, zpěv). Ano - je to ten
„náš“ Karel FOŘT, kterého známe jako vynikajícího baskytaristu,
zpěváka a showmana z Big Bandu ZUŠ Sedlčany „Blue Orchestra“ či jiných hudebních seskupení. Punkovo-folková formace
– tzv. „DOKKáči“ hrají vlastní autorskou tvorbu a se svými humorně laděnými písněmi dokáží navodit nezapomenutelnou atmosféru, jež nenechá klidným jediného posluchače či nedejbože diváka.
Akustické nástroje jsou mimo zpěv doprovázeny „kufrem jakožto
náhražkou bicích“. Jedná se tak o skutečně jedinečný hudební zážitek. Neváhejte a přijďte se podívat, poslechnout neotřelou muziku
a strávit hezký večer.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč. Délka
představení cca 80 minut + přestávka.
VÝSTAVA

V Koncertním sále je instalována výstava nazvaná KRESLENÍ
JAKO NEJBLIŽŠÍ HOBBY. Prostor pro představení svých děl dostal
mladý sedlčanský výtvarník Michal JANOUŠEK.
Pátek 22. dubna od 17 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V pátek 22. dubna od 17 hod. zahajujeme v Koncertním sále
KDJS v Sedlčanech vernisáž výstavy

obrazy a obrázky
z malířské tvorby pražské rodačky
Vlasty Dyrynkové – Kubínové
Vyučena uměleckému kovorytectví, absolvovala Odbornou školu V. Hollara (prof. Jaroslav Kaiser) a soukromě studovala kresbu
a malbu (prof. František Sembdner, Cyril Chramosta, František
Emler). Od roku 1970 má svobodné povolání ve svém oboru. Je
členkou Unie výtvarných umělců Asociace užité grafiky pod mezi-

národním společenstvím Icogrady, výtvarného středočeského
sdružení Arsclub, Spolku českých bibliofilů.
Profesně se zabývá širokým spektrem grafického designu a corporate identity včetně elektronického zpracování na počítači. Zabývá
se výtvarným řešením společensko-kulturních plakátů, billboardů,
reklamních katalogů, firemních a společenských logotypů, grafických manuálů, typografií (dětský časopis Hurvajz), kaligrafií, obalů
spotřebního zboží a hudebních nosičů a ostatní služební image.
Byla kurátorkou pražské galerie divadla Bez zábradlí. Prioritně se
ovšem věnuje kresbě, ilustraci a volné malířské a grafické tvorbě.
Její krajinomalby, zátiší, městské a venkovské scenérie (technika
akvarelu, tempery, pastelu, oleje), i když vznikají většinou v exteriéru pod vlivem prací ze skicáku, nesou pečeť dnes již vyhraněného
osobního přístupu a stylizace, svědčící o citlivém vztahu k přírodě
a znalosti typického českého prostředí, se smyslem pro jemnost
kresebné čáry, ve svěží barevné jásavosti, jindy zádumčivě zamyšlené a mnohdy mají i hodnotu dokumentární svou nepřikrášlovanou skutečností
krajinářské kolekce.
Stává se komplexním pohledem, který
hájí tradici a poklid
českého
venkova,
jsou
prodchnuty
světlem a září oblohy
a střech, bělavými
štíty chalup, s citlivou poezií uliček, ztemnělých podloubí a prosluněnou návsi.
U kolekce monumentálních abstraktních olejomaleb výstižně
zachycuje v kontrastující konstruktivní pevností barevné kompozice s dominantou čáry, linky, linii autorskou fantazii, prohlubující
rys vývojové syntézy, pohybuje se ve vyjeté polaritě mezi poetickým a racionálním principem v trvalém protikladu vidění a snu
a tím zvyšující obsahovou sdělnost jednotlivých obrazů. Jednotlivé
motivy vyznačují uzavřený okruh malířské představivosti. Jakýmsi
protikladem je barevná harmoničnost Dyrynkové pastelů, kterou
zřetelně cítíme poučeni jiskřivostí z francouzské malby, kontrast
plochy s jemností kresebné linky a tvarů. V obrazech nepostrádáme racionální klasicistně vyvážené uspořádání, a přesto dokážou
mnohdy přejít za hranici pouze viděného. Cítíme v nich shrnující mýtus o přírodě, okouzlení, pokora člověka před přírodou,
tak nezbytně naléhavá v koloběhu přírody, existence jednoduché
krásy a reálné skutečnosti. Výstava potrvá do konce května 2016
a během této doby jistě naplní předpoklady jejich organizátorů
a potěší návštěvníky svoji rozmanitostí.
Výstavy jsou přístupné v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin
a při každé večerní kulturní akci.

Plánované akce na květen 2016
NE 1. 5. HANA ZAGOROVÁ a BOOM BAND
KONCERT
ÚT 3. 5. KRAJANKA
KONCERT
ČT 12. 5. SEDLČANSKÁ VONIČKA
KONCERT
NE 15. 5. JEN POČKEJ ZAJICI
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ČT 19. 5. JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
KONCERT
PÁ 27. 5. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU
SO 28. 5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
KONCERT NA ČERVENÉM HRÁDKU
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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 - DUBEN 2016
pátek 1. dubna ve 20 hod.
film Česko – detektivní komedie (2016), 115 min. WILSONOV
První světová válka skončila a v jednom zapadlém městě začíná
primátor snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným
státům americkým a přejmenování na Wilsonov na počest prezidenta Wilsona. Vše klape, až na jeden nepříjemný problém... Hrají
J. Macháček, V. Dyk a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 2. dubna ve 20 hod.
DVD prem. 30. 3.
OTCOVÉ A DCERY
film USA, I – drama (2016), 116 min.
Jack Davis se po tragické smrti manželky musí postarat o jejich
pětiletou dceru Katie. Trpí však depresemi a duševní poruchou.
Film zachycuje problematický vztah dítěte a rodiče. Hraje R. Crowe,
A. Seyfried a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 8. dubna ve 20 hod.
komedie/drama F/B (2016), 106 min. RODINKA BÉLIEROVÝCH
Hudební komediální drama o dceři neslyšících rodičů. Učitel hudby rozpozná pěvecký talent této dívky a doporučí jí účast na soutěži Radio France. Má opustit rodinu a vydat se za svým snem,
nebo plnit úkol vděčné dcery a vlastní sny opustit? Hraje L. Emera,
K. Viard a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 9. dubna ve 20 hod.
Prem. 7. 4.
film SR – komedie, drama (2016), 98 min.
VOJTĚCH
Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou
se nestýká. Chtěl by žít normálním životem, ale jeho neschopnost
čelit uspěchané době přináší mnoho komediálních zápletek. Hraje
M. Landl, Z. Šebová, M. Miezga, L. Vráblicová, E. Sakálová a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 15. dubna ve 20 hod.
DVD prem. 11. 4
film Česko – thriller (2016), 115 min.
RUDÝ KAPITÁN
Příběh na motivy skutečných událostí podle bestselleru D. Dána.
Je rok 1992 a Československo se rozpadá. Detektiv Krauz se
dostává k případu umučeného kostelníka. Jeho smrt měla zůstat
tajemstvím, ale hřebík v jeho hlavě nutí Krauze pátrat po tom, co se
stalo. Pravdu o propojení bývalé komunistické tajné služby a církve může odhalit jen muž s přezdívkou Rudý kapitán. Jeho “konečné“ výslechy ale málokdo přežije... Hrají M. Stuhr, O. Kaiser, M.
Suchánek a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 16. dubna ve 20 hod.
film Česko - režie Martin Frič, (1939), 87 min.
KRISTIÁN
„Zavřete oči, odcházím...,“ je zřejmě nejromantičtější věta v české
kinematografii. Zazněla z úst Oldřicha Nového v komedii Kristián
o solidním úředníkovi cestovní kanceláře, který se jednou za čas
mění v okouzlujícího lva salónů. Nepochybně jste ji už mnohokrát
viděli v televizi, nyní ale budete mít jedinečnou možnost zhlédnout
tento nestárnoucí snímek na plátně kina z klasického filmového
pásu širokého 35 mm a dlouhého přesně 2675 metrů. Dále hrají
N. Gollová, B. Veverka, R. Schránil, A. Mandlová.
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pátek 22. dubna ve 20 hod.
DVD prem. 13. 4.
film Česko – kriminální thriller (2016), 98 min.

GANGSTER KA: AFRIČAN

Druhá část filmu o osudech bezcitného gangstera Káčka, který uteče přímo z rukou policie a usazuje se na Seychelských ostrovech
se směnkou na 80 milionů, která může položit premiera i vládu...
Závěrečná část příběhu zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže
být jen tak pominuto. Lze nad ním zvítězit? Hraje H. Čermák,
A. Pyško a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 23. dubna ve 20 hod.
film USA,GB – akční, thriller (2016), 150 min.
SPECTRE
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24. bondovce. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho
přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE. Dále hrají Ch. Waltz, M. Belluci, R. Fienes
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 24. dubna v 15 hod.
film Brazílie – animovaný (2016), 80 min. CHLAPEC A SVĚT
Poetický animovaný brazilský film pro děti i dospělé vypráví příběh malého chlapce, který se vydá do světa hledat tatínka a zažije
zde mnoho dobrodružství. Nevinnost dětí kontrastuje se životem
dospělých a s automatizovanou moderní společností. Vstupné
90 Kč.

čtvrtek 14. dubna ve 20 hod.
film F, Can, B – režie Patrice Leconte, (2012), 85 min.

OBCHOD PRO SEBEVRAHY

Animovaný muzikál francouzského režiséra Patrice Leconte je
adaptací mezinárodně úspěšné knihy Jeana Teulého. Představte
si, jak to vypadá ve městě, kde zavládl takový smutek, že místní
obyvatelé ztratili vůli k životu. Ve městě, kde je nejlépe prosperujícím obchodem krámek, v němž si můžete koupit jed nebo provaz,
abyste se měli jak sprovodit ze světa. Jenže jeho majitelka právě
povila dalšího potomka – synka, který je ztělesněním radosti ze
života…
čtvrtek 28. dubna ve 20 hod.
OSM A PŮL
film I, F – režie F. Fellini (1963), 139 min.
Díky Projektu 100 se letos na plátna kin vrací významný snímek
velikána světové kinematografie Federica Felliniho. Film o režisérovi, který natočil 8 a půl filmu a s tím dalším nemůže hnout, stejně
jako se svým životem, který se mu prostě nezdá sladký. Z této
situace jej však, jak se zdá, nemohou dostat ani nové filmové projekty, ani ženy. Pod tlakem svého producenta připravuje nový film,
zatímco je přitahován zároveň ke své inteligentní manželce Luise, smyslné milence Carle a krásné mladé herečce Claudii, avšak
ani ony mu nepomohou najít smysl života.V hlavní roli Marcello
Mastroianni.

