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PROGRAM KDJS - ČERVEN 2016
čtvrtek 2. června v 19.30 hod.

KONCERT

RECITÁL - RADEK TOMÁŠEK
A FRANTIŠEK V. ZIKMUND
Zpěvák a kytarista RADEK TOMÁŠEK vystupuje v komorním
recitálu, jehož dramaturgie odráží průběh zpěvákovy profesní kariéry i odkazy na hudební lásky. Radek Tomášek si získal jako muzikant jméno ve skupině Rangers-Plavci v době, kdy tato kapela byla
na svém uměleckém vrcholu. Posluchačům ji připomene např. v
písničkách Kingston Town, Prázdné nádraží, 500 mil aj. Mezi nejúspěšnější hity z jeho vlastního repertoáru pak patří např. Žádná
jiná, Boxer, Duhová kulička, Jižní vítr, Srdce, Dům na nároží, Pod
šedou oblohou aj. Na úspěchu pestrého komorního programu se
podílí i Radkův spoluhráč žijící v nedalekých Voticích FRANTIŠEK
V. ZIKMUND. Muzikanti dokážou získat publikum všech věkových
kategorií, které ocení nejen profesionální výkony, ale i příjemnou,
pohodovou atmosféru vystoupení.
Vstupenky možno zakoupit v předprodeji na radnici, on-line na
www.kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení v pokladně
KDJS. Vstupné 150 Kč. Délka koncertu cca 110 min. + přestávka.

úterý 7. června v 19.30 hod.

DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Na čerstvou a očekávanou novinku letošní sezony z produkce
Divadla KALICH Vás zveme společně s produkční společností
Anditis s.r.o. Premiéra se konala 16. dubna 2016!

UŽ NIKDY SÁM!

(Nezůstávejte sami. Přijďte se samotě zasmát!)
Ve své hře Už nikdy sám! se německý režisér a dramatik Marc
Becker zabývá fenoménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve
velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho,
s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným plánem, dokonce za hranicí
zákona. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se
najednou začnou ztrácet desítky a desítky občanů…
osoby a obsazení:
paní Müllerová - Zuzana Bydžovská
pan Meier - Pavel Liška
pan Schulz - Josef Polášek
režie: Petr Novotný
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: 430 a 380 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.
Pátek 10. června v 19.30 hod.

KONCERT - společenský večer

Pro příznivce dobré lidové muziky a příjemné zábavy jsme připravili koncert či chcete-li „Hudební přátelské posezení s dudáckou muzikou“ při stolové úpravě společenského sálu s možností
mírné konzumace. Bavit nás bude

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
Tato muzika z Domažlic vznikla v roce 1955 a ve svém žánru
patří mezi nejlepší skupiny v České republice. V plzeňském rozhlasovém studiu nahrála víc jak 600 chodských písniček a orchestrálních skladeb a bývala častým hostem Československé televize.
KDM je známá i v zahraničí, vystupovala v mnoha státech Evropy
např. v SRN, bývalé NDR, Rakousku, Bulharsku, Polsku, Jugoslávii, Anglii. V těchto zemích účinkovala v různých hudebních a folklorních pořadech a natáčela zde i televizní pořady.
Během večera můžete nejen poslouchat známé písně, ale „je
dovoleno i zpívat“ a často při takovýchto akcích dojde i na tanec,
písničky na přání a popovídání s umělci během přestávky či po
skončení večera. Členové muziky zdraví své příznivce, s kterými
se již setkali a těší se na nové návštěvníky.
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: 120 Kč.
Délka představení cca
120 minut + 2 přestávky.

ČERVEN 2016

Sobota 18. června od 9 do 12 hod.

DĚTSKÝ DEN V KDJS

V rámci letošních Městských slavností ROSA se uskuteční další
ročník dětského dne, pořádaného v KDJS

ROSA DĚTEM
V pestrém programu bude možné najít pohádkové představení, hudební vystoupení, filmovou projekci ANIMÁČKY 2, výtvarné
dílny, vystoupení Skupiny historického šermu Corpus Bellatores
a ukázky jejich vybavení. K dispozici budě rovněž dětský koutek
a tvůrčí dílny.
V 9.30 hodin začne představení „Divadla Tondy Novotného“
nazvané PRALESNÍ POHÁDKY.
V 11.00 hodin začne další představení s názvem LADĚNÍ, ve kterém vystoupí hudebnice a zpěvačka Aida Mujačič.
Vstup na akci je volný. Program i občerstvení zajištuje Centrum
Petrklíč.
VÝSTAVA

Vladimír Stibor
Fotografie 2013 – 2016
Uvádíme text, který autor výstavy sám o sobě sepsal:
„Vladimír Stibor se narodil 25. února 1959 v Benešově u Konopiště. Výstava Fotografie 2013 – 2016 představuje průřez tvorbou
za poslední čtyřleté období. Převažují snímky sedlčanské krajiny,
její utajené krásy. Nalezneme zde i řadu portrétů zajímavých lidí
a uměleckých osobností. Autor prožil příjemné dětství u dědy
s babičkou v Nechvalicích, kam se po téměř dvacetiletém pobytu

v Praze opět vrátil. Již v raném dětství v něm otec Štěpán probudil touhu po fotografování, neboť býval novinářem a na krku
se mu vždycky nějaký ten foťák houpal. Vladimírovy první snímky
byly uskutečněny pionýrem, kijevem, zenitem. V současné době
si oblíbil a používá aparáty značky nikon. Nejkrásnější fotografie
však dělala v osmdesátých letech minulého století tátova yashica,
profesionální zrcadlovka. Oblíbil si umění fotografa Viléma Heckla,
Františka Drtikola, nedávno zesnulého mistra fotografie Jana Reicha, s nímž se měl tu čest několikrát setkat na jeho chalupě v Křemenici. V roce 2015 navázal přátelství s fotografem Františkem
Dostálem, v posledních měsících s Jindřichem Štreitem. Po přelomovém listopadu 1989 se stal členem Československého svazu
fotografů. V posledních letech a měsících se mu dostalo cti fotografovat dnes již nežijícího spisovatele, doktora a přítele Jaroslava Hovorku, cestovatele Miloslava Stingla, spisovatelku Františku
Vrbenskou, básnířku Karlu Erbovou, malířku Michaelu Žemličkovou, literáta a poutníka Romana Szpuka z Churáňova, básníka a
přítele Jiřího Staňka ze šumavského městečka Stachy, pražského
barda české poezie Mirka Kováříka aj. Portrétní snímky českých
umělců byly prezentovány v měsíčníku pro knihovny Biblio, reportážní fotografie vycházejí v týdeníku Sedlčanský kraj. Výstava Fotografie 2013 – 2016 je třetí samostatnou ukázkou Stiborovy tvorby.
Dosud vystavoval v Petrovicích (Tváře krajiny, podzim Petrovice
2015, Blízká krajina, jaro Sedlčany 2016). Jeho první fotografie
se však již objevily v roce 2012 v Kulturním domě Josefa Suka v
Sedlčanech, kde byl hostem výstavy své dcery Luciány.“
VERNISÁŽ VÝSTAVY se koná ve čtvrtek 9. června 2016 od 18
hodin.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé
večerní kulturní akci.

PŘEDPLATNÉ 2016 - 2017
S nastávajícím létem se opět přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ
SEZONY 2016 - 2017. Na tuto sezonu se již dlouho připravujeme a pro
návštěvníky KDJS Sedlčany jsme připravili 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 2016 – 2017“
v této sezoně nabídne jak soubory známé a osvědčené z minulých sezon,
tak i nově účinkující soubory, které v Sedlčanech dosud nevystupovaly.
Pochopitelně se představí i naši úspěšní ochotníci.
Dalším cyklem je „PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY“.
V nové sezoně Vám nabízíme opět čtyři pořady. Připomeneme si významné
výročí Karla IV., zavítáme do Paříže, zavzpomínáme na Dobrá jitra ČR a tak
nám poezie, slovo a hudba ve vzájemné symbióze poskytnou hezké večerní
zážitky.
Doufáme, že naše nabídka je žánrově pestrá, vystupujícími umělci atraktivní a i když každý návštěvník má svůj vkus, tak si v naší nabídce najde „ten
svůj titul“. Předplatitelské průkazy jsou cenově výhodné, a proto neváhejte
s jejich zakoupením. Vzhledem k velkému předstihu plánovaní jednotlivých
pořadů neuvádíme přesné datum, ale pouze měsíc konání představení.
Změna programu je vyhrazena.

ČERVEN 2016

Důležitá informace:
Prodej průkazů předplatného probíhá od 1. června 2016 v předprodeji
vstupenek v přízemí radnice v RIS na náměstí TGM v Sedlčanech. Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů
budou rezervována stávající místa pouze do 30. června 2016. 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 a předplatné poezie, slova a hudby stojí
500 Kč za 4 představení (tj. ceny jsou stejné jako v minulé sezoně). Jsme
rádi, že jsme dokázali zajistit zajímavé pořady a současně i zachovat velmi
příznivé ceny. Tím se snažíme zajistit předplatitelům výrazně 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 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 v kanceláři předprodeje v RIS na náměstí TGM v Sedlčanech a také 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 2016/2017
Září 2016: TŘI V HÁJI, Michal Viewegh,
Halina Pawlowská, Iva Hercíková
Tato nenáročná hra přibližuje s humorem i ironií v dnešní době tak rozšířenou krizi středního věku. Hlavními hrdiny této hry, ve které má nejdůležitější roli láska a sex, jsou tři osoby – Albert, Kristýna a Olga. Albert,
jemuž bude čtyřicet, byl vždy třídní premiant, přesto má jen čtyři semestry medicíny a nyní pracuje jako recepční v Centru plastické a estetické
chirurgie. Se svou manželkou Kristýnou, kterou si bral ve svých dvaceti
jedna letech, má dvě děti. Do jejich vztahu, který pomalu přestává fungovat
vstupuje Olga, jen o dva roky mladší hlavní manažerka Centra, ve kterém
Albert pracuje. Hlavní postavy se vzájemně opouštějí, pak se k sobě zase
navracejí, ale je toto ten pravý recept na spokojený život? Hra “Tři v háji”
pokračuje v tradici divácky úspěšných adaptací knih našeho nejprodávanějšího spisovatele Michala Viewegha. V režii Karla Janáka hrají: Veronika Petrová, Genny Ciatti, Ivana Jirešová/Kateřina Petrová, Jindra Kriegel
a Marcel Rošetzký. Divadlo ARTUR Praha.
Říjen 2016: MARTIN EDEN, Jack London
Dramatizace jednoho z největších románů světové literatury. Životní
příběh námořníka, který chtěl změnit svůj osud. Příběh starý přes 100 let
a přece víc než současný. Komorní činoherní představení pro jednoho herce a jednoho hudebníka se dá považovat téměř za autobiografii samotného
spisovatele a hlavní postava za jeho alter ego. Představení Martin Eden je
vzrušujícím dobrodružstvím, které láme přirozenou bariéru jeviště a hlediště, protože tento příběh se dotýká nás všech. Hrají: František Kreuzmann
a Zdeněk Dočekal. Divadelní společnost F. Kreuzmanna.
Listopad 2016: BEDŘICH SMETANA: THE GREATEST HITS,
Jiří Janků, Petr Svojtka
Osm a půl opery za jeden večer! Zábavná podívaná s živou kapelou,
písničkami, tanci i šermy. Komický muzikál pro činoherce vypráví o divadelním souboru, který musí pro finanční záchranu urychleně nazkoušet
představení ze všech Smetanových oper. V režii Richarda Otradovce hrají
členové sedlčanského ochotnického spolku.
Leden 2017: domaci@stesti.hned, Jiří JUST
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako
hospodyně z agentury Domácí štěstí udělat pořádek do moderní rodiny.
Rázná žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí, koberce
čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že
v tomto manželství není něco v pořádku a začne dávat rozklíženou dvojici
(Diana - marketingová ředitelka, Hugo - bohémský umělec na volné noze)
dohromady. Pro Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která
v mnohém připomíná nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci
Hrabalových Postřižin v Rubínu. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa. Fanny agentura Dany Homolové.
Únor 2017: KOUZELNÁ FLÉTNA, Wolfgang Amadeus Mozart
Jako zahajovací představení 53. Sukových Sedlčan uvedeme tuto světoznámou operu, která byla napsána na libreto E. Schikanedera. Dílo bylo
koncipováno jako zpěvohra pro lidové vrstvy a stala se jedním z nejfrekventovanějších titulů, které se objevují na repertoáru světových divadel. Příběh
nám dovoluje nahlédnout do propasti rozdílných postojů, rozdílných filozofií, do otázek síly a svobody. Právě díky své rozmanitosti a možnosti výkladu v sobě Kouzelná flétna nosí potenciál oslovit rozdílně smýšlející diváky.
Vyprávění je zarámováno milostnou dvojicí Tamina a Paminy, kteří musejí
obstát při hledání své cesty za štěstím, v kontrastu s roztomilým párečkem Papagena a Papageny. Další výrazná postava, Královna noci, nabízí
fenomenální hudební zážitky. Opera je nastudována v německém originále
s českými titulky. Dirigent: František Babický, režie: Luděk Golat, účinkují:
sólisté, orchestr a sbor Divadla F. X. Šaldy Liberec.

Březen 2017: PYGMALION, G. B. Shaw
Kdo by neznal antický mýtus o sochaři Pygmalionovi, který vyřezal ze
slonovinové kosti tak krásnou dívku, že se do ní zamiloval a uprosil bohyni lásky Afroditu, aby jí vdechla život? Co se však stane, když dívka není
ze slonovinové kosti, ale z masa a lidských kostí, je květinářkou z ulice
a nestává se sochou, ale dámou z vyšší společnosti? Když stvořitel není
zamilovaný sochař, ale londýnský profesor fonetiky? Komedie G. B. Shawa
nenechá v klidu vaše bránice – střet světa ulice a světa smetánky nabízí
mnoho komických situací. V režii Petra Mikesky hrají: Carmen Mayerová,
Roman Teprt/Petr Mikeska, Lucie Matoušková, Martin Hrubý, Eva Reiterová, Karolina Frydecká a další. Městské divadlo Mladá Boleslav.
Duben 2017: SVĚTÁCI, Z. Podskalský
Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování tohoto díla známého zejména díky filmovému zpracování. Známý příběh party tří fasádníků
od Velhartic pracujících v Praze, v tom velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru
Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského
chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že
nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
V režii L. Sunegové uvidíte členy sedlčanského ochotnického spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2016: RNDr. Václav VĚTVIČKA, Jana RYCHTEROVÁ a spol.
Pořad, ve kterém je poutavé vyprávění a čtení populárního botanika
RNDr. Václava Větvičky prokládáno písněmi J. Rychterové. Václav Větvička
čte ze svých knih, které jsou vzpomínkami na jeho rozhlasová Dobrá jitra na
ČRo2 Praha. Jeho vyprávění o cestování, zajímavostech i lidech je vtipné,
odlehčené a hluboce lidské. Hudební seskupení J. Rychterová a spol. pak
pořad dotváří písničkami o životě, jídle i pití, o lidských radostech i strastech. Divácky velmi úspěšný pořad pohladí po duši i rozveselí. Účinkují:
RNDr. Václav VĚTVIČKA – mluvené slovo, autorské čtení, Jana RYCHTEROVÁ a spol. - hudební doprovod.
Listopad 2016: VIVAT CAROLUS QUARTUS
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV.
Pořad je z repertoáru Divadla Lyra Pragensis a připomíná letošní 700.
výročí narození Karla IV. Dvě výjimečné osobnosti současné české kultury
v něm připomenou opět výjimečnou osobnost českých dějin. Účinkují: Alfred
STREJČEK - umělecký přednes, Štěpán RAK - hudební doprovod - kytara.
Leden 2017: POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu. V příběhu, kde se ON a ONA setkávají kdesi v čase na neurčitém místě a prožívají
spolu „věci lásky“ povznášející i beznadějné, osudové i nezávazné, naplněné i neuspokojené – tak, jak je život přináší. Budete provedeni nejkrásnějšími básněmi francouzských básníků (P. Verlaine, V. Hugo, G. Apollinaire,
J. Prévert...) a francouzským chansonem od středověkých trubadúrských
písní přes „Zpěvy sladké Francie“, písně a texty konce 19. století z prostředí
kabaretů pařížského Montmartru až ke známým chansoniérům – E. Piaf, J.
Brel. Okusíte tak jedinečnou atmosféru francouzského každodenního života
plného šarmu, lásky a vášně. Účinkují: Petr MIKESKA, Jarmila VLČKOVÁ /
Michaela SAJLEROVÁ – mluvené slovo, zpěv, Linda WINTEROVÁ - klavír.
Březen 2017: BOHUSLAV MARTINŮ, JEHO UČITELÉ A ŽÁCI
Jak název napovídá, pořad je věnován tomuto velikánovi české hudby
a jeho „pracovně blízkým osobám“. V pořadu uslyšíme texty o Josefu Sukovi, Vítězslavě Kaprálové, Janu Novákovi a také i o zahraničních umělcích.
Mluvené slovo doplňují skladby zmiňovaných autorů pro klavír a flétnu.
Účinkují: Tomáš VÍŠEK – klavír, Lucie BROTBEK-PROCHÁSKOVÁ (Švýcarsko) – flétna, Roman JANOUŠEK - umělecký přednes.

ČERVEN 2016

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 4. června ve 20 hod. prem. 2. 6.
český film – letní rodinná komedie (2016), 110 min.
DĚDA
Sledujte s námi velké prázdninové dobrodružství Frantíka a Aničky,
kteří přijíždějí za dědečkem na Valašsko. V rodinné komedii s nimi
prožijete prázdninová dobrodružství nejen na dědově chalupě. On
děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Příběh vás provede
historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím, přírodou i událostmi Valašska. Hrají F. Segrado, D. Suchařípa, P. Hřebíčková, B. Polívka,
K. Frejová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 10. června ve 20 hod. DVD prem. 9. 6.
český film – komedie (2016), 120 min.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou
a nerozlučnými kamarády. Jejich nevyčerpatelný smysl pro humor
i schopnost sebeironie jim pomáhá vyrovnat se s jejich neuspořádanými životy. Komedie opět přináší obyčejné lidské příběhy,
milý humor a potěší skvělými dialogy... Hrají P. Kříž, D. Matásek,
L. Vaculík, T. Brodská, L. Rybová, E. Jeníčková, N. Boudová a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 11. června ve 20 hod.
český film – celovečerní dokument (2016), 96 min.

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA

Film vypráví o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a sleduje principy jeho obdivuhodné dlouholeté existence
a soudržnosti. Samozřejmě bude také portrétovat jeho výrazné
osobnosti, D. Vávru, M. Šteindlera, T. Hanáka, V. Marhoula, E.
Holubovou, A. Najbrta či J. Macháčka a mnoho dalších osobností.
Režiserkou filmu je renomovaná Olga Dabrowská. Vstupné 90 Kč.
Mládeži přístupné.

sobota 18. června ve 20 hod.
prem. 9. 6.
film F, USA – komedie, drama (2016), 95 min.
REALITA
Nesmělému filmaři Jasonovi se může splnit sen. Bohatý producent
souhlasí, že zafinancuje jeho horrorový film. S jednou podmínkou:
Jason má 48 hodin na to, aby objevil nejlepší výkřik v historii filmu. Jeho hledání se však postupně mění v noční můru... Hrají
A. Chabat, J. Lambert, E. Wareheim a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 24. června ve 20 hod.
film Francie, Čína - dobrodružný, thriller (2016), 121 min.

TOTEM VLKA

Film od oscarového režisera filmů „Jméno Růže“ a „Sedm let
v Tibetu“. Mladý Číňan Chen se ocitá v oblasti Mongolska, kde
se seznamuje s nomádským způsobem života. Stepi symbolicky
vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž i dobrodincem. Chen je natolik okouzlen místním smýšlením,
že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě... Vstupné 80 Kč.
Mládeži přístupné.
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sobota 25. června ve 20 hod. DVD prem. 10. 6.
film ČR, SR – životopisný, historický, drama (2016), 106 min.

LÍDA BAAROVÁ

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových atelierů. Seznamuje se s G. Fröhlichem, který je nejen jejím partnerem před kamerou. Dále se seznamuje
s ministrem propagandy Goebbelsem, který se do ní bezhlavě
zamiluje a chce opustit nejen rodinu. Na přímluvu Goebbelsovy
manželky u Hitlera musí Goebbels Baarovou opustit. Po válce
se Baarová vrací do Prahy, kde ji čeká jen výsměch a ponížení.
To pravé peklo ji teprve čeká... Hrají T. Pauhofová, K. Markovics, G. Burkhard, S. Stašová a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

neděle 12. června v 15 hod.
český film – animovaný, dětský, rodinný (2016), 80 min.

PAT A MAT VE FILMU

Známí nešikové Pat a Mat se na stříbrném plátně ještě nepředvedli,
ale pro kutily jejich kalibru to přece nemůže být problém. Obzvlášť,
když mají na půdě krabice s filmy a pod schody promítačku...
Vstupné 80 Kč.

pátek 3. června ve 20 hod.

PŘÍSNĚ TAJNÁ PROJEKCE Č. 2, SEDLČANY 2016
cca 120 min, režie: FK Sedlčany a Zážeh, doporučená přístupnost
12 let, vstupné 70 Kč (členové klubu)/100 Kč (ostatní)
Filmový klub Sedlčany si Vás na závěr letošní jarní promítací
sezony dovoluje pozvat na svou speciální projekci, která se uskuteční netradičně v pátek 3. červa 2016.
Jméno snímku se dozvíte až těsně před projekcí v kinosále.
Po úspěšném uvedení filmu Kouř v prosinci 2014, který doprovodilo tematické vystoupení divadelní skupiny Zážeh, jsme se rozhodli na tuto akci navázat další “Přísně tajnou projekcí,” a to opět
ve spolupráci se Zážehem.
Stejně jako naposledy nepůjdou diváci do kina úplně “na slepo”,
jelikož prostřednictvím facebooku budeme postupně uvolňovat
jednotlivé nápovědy, které by měly filmovým fanouškům prozradit,
jaký film mohou při Přísně tajné projekci očekávat. Zprávou na facebooku či emailem budou diváci moci zasílat své tipy, o jaký film
se bude jednat. První tři úspěšní hlasující pak získají zdarma dvě
vstupenky a sadu nábojů! Vzhledem k pozitivním ohlasům na retro
kostýmy, ve kterých přišli diváci na film Kouř, bychom rádi i tentokráte vytvořili v kině atmosféru co nejvíce navozující promítaný
film. Budeme proto rádi, když i tentokráte diváci k této atmosféře
přispějí dodržením dress code (doporučeného oděvu), jež bude
vyhlášen jako jedna z posledních nápověd.
Srdečně Vás tedy zveme do kina v pátek 3. června 2016 na
Přísně tajnou projekci. Sledujte facebook Filmového klubu
Sedlčany, kde se dozvíte více!

