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PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2016
Sobota 3. září od 18 hod.

KONCERT na Červeném Hrádku

Zahájení kulturní sezony 2016-2017 proběhne slavnostním koncertem, který již tradičně uvádíme pod názvem „Hudební klenoty
na zámku Červený Hrádek“. Tyto každoroční koncerty jsou věnovány památce barona Jana Mladoty a zaměřeny na swingovou
a jazzovou hudbu. Letos uvítáme v tomto krásném prostředí zámeckého sálu hudební seskupení vystupující pod názvem

PETRA BÁRTOVÁ

se swingovým kvartetem Járy Bárty
Program koncertu je tvořen skladbami autorů představujících
zlatý fond kategorie „Jazzových standardů“ a to například: Duke
Elington, George Gershwin, Cole Poter, Irving Berlin, Arthur Hamilton, Frank Perkins, Vernon Duke, Hoagy Carmichael, George
Shearing atd.
Účinkují:
Petra Bártová - zpěv
Martin Brunner / Jára Bárta - piano
Marek Buble - saxofony Jan Buble - kontrabas
Lubor Krása - bicí

Úterý 13. září v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Jako první představení letošního předplatitelského cyklu divadla
uvádíme lehkou komedii nazvanou

TŘI V HÁJI
Tuto hru na motivy populárního románu „Tři v háji“ velice
úspěšných a populárních autorů - Michala Viewegha, Haliny Pawlovské a Ivy Hercíkové – napsal Miroslav Oupic. Tato divadelní
adaptace stejnojmenného literárního bestselleru se zabývá tématem „Láska versus Sex“ v komedii o vztazích během krize středním
věku. V provedení divadelní společnosti Divadlo Artur Praha účinkují: Lucie Linhartová (Kristýna), Genny Ciatti (Ivetka), Kateřina
Petrová / Ivana Jirešová (Olga), Jindra
Kriegel (Albert).
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.
Neděle 18. září v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Se zahajovacím představením série pořadů pro děti

NA KOUZELNÉM PALOUČKU s hosty JŮ a HELE
k nám přijíždí Loutkoherecká skupina LOUDADLO, kterou známe
i díky pořadu České televize Studio kamarád. Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už
půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném
paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi
žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který
se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky
pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na
palouček zavítají kamarádi JŮ a HELE.

Foto: Miloš Vatrt
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka
představení cca 60 minut bez přestávky.
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Úterý 20. září od 19.30 hod.

KONCERT

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na koncert nazvaný velice
jednoduše a výstižně

MARCEL ZMOŽEK
Tento muž je znám jako hudební skladatel, textař, zpěvák a moderátor populárního pořadu „Šlágry mého života“ na TV Šlágr.
Je autorem a interpretem celé řady písní či dokonce velkých
hitů, jako například Láska je největší dar, Panenka z kouta, To býval ráj, Už mi lásko není dvacet let, Dlaně, Prý chlapi nebrečí nebo
Laskavá, které úspěšně “bodují“ také v rozhlasových stanicích.
Marcel Zmožek Vás provede programem sestaveným ze svých
největších hitů s laskavým průvodním slovem a humorem, po kterém odcházejí diváci dobře naladěni, spokojeni a rádi se na jeho
vystoupení vrací.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 160 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Marcel Zmožek
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Čtvrtek 22. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Předplatitelský cyklus slova, hudby a poezie zahájíme v koncertním sále KDJS pořadem

MOJE DOBRÁ JITRA
RNDr. Václav VĚTVIČKA & Jana RYCHTEROVÁ a spol.
Pořad, ve kterém je poutavé vyprávění a čtení populárního botanika RNDr. Václava Větvičky prokládáno písněmi jeho „dvorní
zpěvačky“ 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 Jana 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
Jana RYCHTEROVÁ – zpěv a kytara
Eva ŠAŠINKOVÁ - kontrabas
Michal ŽÁRA – housle

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Čtvrtek 29. září v 19.30 hod.

SHOW mimo předplatné

V divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka se uskuteční
show travesti skupin Screamers a Techtle Mechtle v novém zábavném pořadu

ŽENY ZA PULTEM
Podzim nastal a společně s ním přichází i zbrusu nový zábavný
pořad, který pánové tentokrát nazvali „Ženy za pultem“.
Dvouhodinový pořad z prostředí samoobsluhy nabitý známými
melodiemi a scénkami. Po spojení dvou předních travesti skupin
a jejich úspěšných předchozích pořadech zájem o jejich vystoupení ještě více vzrostl.

VÝSTAVA

Petr Vondráček
Přírodou krok za krokem
Ve dnech od 9. 9. do 4. 10. 2016 mají návštěvníci Kulturního
domu Josefa Suka v Sedlčanech možnost zhlédnout výstavu fotografií Petra Vondráčka. Jak už sám název výstavy napovídá, autor nabízí ke zhlédnutí soubor fotografií přírody, a to jak rostlin
a živočichů, tak i krajin, jak je zachytil při svých cestách v České
republice i v zahraničí.
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní
kulturní akci.

Těšit se na Vás budou prodavačky Dolores, Lili, Paula, Halina, Stacey, a to společně s vedoucím samoobsluhy Láďou.
Dorazte si i Vy nakoupit ve slevě to, co opravdu potřebujete
a hlavně nikde jinde v obchodě nekoupíte - dvě hodiny smíchu
a odreagování od starostí všedních dní! Vstupenky pouze do vyprodání zásob :-)
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 280 Kč
v předprodeji a 300 Kč na místě konání. Délka představení cca 100
minut + přestávka.

Plánované akce na říjen 2016
PO 3. 10. FRANTIŠEK NEDVĚD s kapelou Tie Break
KONCERT mimo předplatné
ÚT 4. 10. VÁLKA ROSEOVÝCH
DIVADLO mimo předplatné
ST 12. 10. SPOLEKTIV (M. Jančura a spol.)
KONCERT mimo předplatné
NE 16. 10. JAK SE RUMCAJS STAL LOUPEŽNÍKEM
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

ČT 20. 10. MARTIN EDEN
DIVADLO - předplatné
ST 26. 10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ KONCERT mimo předplatné
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PROGRAM KINA - ZÁŘÍ

pátek 23. září ve 20 hod.
film Česko – drama (2016), 105 min. NIKDY NEJSME SAMI
Do obce se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské služby s rodinou. Spřátelí se se sousedem, nezaměstnaným hypochondrem,
kterého živí jeho žena. Unavena životem si všimne vyhazovače
z klubu. Ten ale miluje stiptérku, která však čeká na otce svého
dítěte, který, sedí v base, kde pracuje zmíněný bachař... Hraje
K. Roden, L. Vlasáková a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 2. září ve 20 hod.
Premiéra 11. 8. 2016
film Jižní Korea – drama, erotický (2016), 145 min. KOMORNÁ
Šlechtična žije v ústraní na panství se svým strýcem a poručníkem.
Chlípný strýc vychovává Hideko a čeká, až dospěje, aby si ji mohl
vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě se objevuje podvodník,
který přivede komornou Sukhui, která mu má pomoci nebohou
Hideko svést. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

sobota 24. září ve 20 hod.
Premiéra 8. 9. 2016
film Francie, Mexico – drama (2016), 92 min.
CHRONIC
Pro Davida není smrt ničím děsivým. Pracuje jako ošetřovatel těch,
kteří na ni čekají často jako na vysvobození z nesmírného utrpení.
Klidný, ale velmi soucitný muž usnadňuje umírajícím poslední dny
života s něhou a pozorností. Co ho přitahuje na blízkosti smrti?
Hraje T. Roth, B. Tulloch... Vstupné 90 Kč. Do 15 let nevhodné.

sobota 3. září ve 20 hod.
Premiéra 11. 8. 2016
PRACH
film Česko – drama (2016), 95 min.
Mrtvice otce odstartuje příběh tří dnů a dvou nocí v životě jedné
rodiny. Kvůli ní přijíždějí k rodičům oba synové se svými partnerkami. V domě se pomalu zastavuje čas, pietní nálada vybízí
k meditacím o základních otázkách života. A nenápadné, podivné
náhody směřují jejich cesty nepředvídaným směrem... Hrají R. Valenta, H. Jagošová, V. Poláček... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 30. září ve 20 hod.
Premiéra 29. 9. 2016
dokument Česko (2016), 96 min. RINO – PŘÍBĚH ŠPIÓNA
Dokumentární portrét Karla Köchlera, nejslavnějšího špióna druhé
poloviny 20. století. Je známý jako jediný špión východního bloku,
kterému se podařilo úspěšně proniknout do CIA a vynášet informace pro československou rozvědku a KGB dlouhých 19. let, než
byl v roce 1984 zatčen FBI a po roce vyměněn za prominentního
sovětského disidenta. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

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)

pátek 9. září ve 20 hod.
film Česko – komedie (2016), 105 min. ANDÍLEK NA NERVY
Čtrnáctiletá fashion blogerka si musí po smrti matky vybrat, zda žít
v dětském domově, nebo na vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Ten úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu a raději
se věnuje své praxi zvěrolékaře a popíjení s kamarády. Hraje P.
Řezníček, A. Kadeřábková... Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 10. září ve 20 hod.
Premiéra 1. 9. 2016
film F, USA – esej, dokument (2016), 77 min.
PSÍ SRDCE
Nekonvenční esej slavné hudebnice L. Anderson, která v sobě asociačně spojuje tak zdánlivě vzdálená témata, jakým je blízký vztah
člověka a psa a vpád moci do soukromí amerických občanů po
tragických událostech 11. 9. 2001. Film je podbarven její vlastní
hudbou a pobízí diváka ke snění i k účtování s vlastními bolestmi
i duchovním životem. Vstupné 90 Kč. Mládeži do15 let nevhodné.
pátek 16. září ve 20 hod.
film Česko – horor (2016), 90 min.
POLEDNICE
Přestože film odkazuje ke slavné básni K. J. Erbena, inspirace pro
filmový příběh zasazený do současnosti je velmi volná. Eliška s
malou dcerou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého
muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí
sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínskou ženou, která
ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Hrají
A. Geislerová, K. Lipowská, D. Kolářová a další. Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 17. září ve 20 hod.
Premiéra 15. 9. 2016
film ČR, SR, F – autobiografický (2016), 68 min.

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Autobiografický film režiséra J. Němce volně vychází z autorovy
publikace „Nepodávej ruku číšníkovi“ a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. Právě události roku 1968,
jak je Němec prožil na festivalu v Cannes, jsou ústředním bodem
vyprávění filmu. Hrají J. Mádl, K. Roden, T. Pauhofová, J. Menzl
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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neděle 11. září v 15 hod.
film USA – animovaný (2016), 109 min.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

V moderní metropoli Zootropolis najdete luxusní čtvrti, jako je
Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé město,
ve kterém žijí spolu zvířata ze všech koutů světa.

čtvrtek 15. září ve 20 hod.
film GB, USA – režie S. Kubrick, (1971), 137 min.

MECHANICKÝ POMERANČ

Provokativní kriminální satira s prvky sci-fi dodnes vzbuzuje rozporuplné reakce. Hlavní hrdina Alex vede partu výtržníků, před níž
si není nikdo jistý. Chodí v buřinkách a bílých kostýmech s velkými suspenzory, navštěvují bar a pijí specialitu - drogami obohacené „moloko“, které je pokaždé vybudí k pořádné dávce ultranásilí.
Jednoho dne však Alex skončí ve vězení, z něhož je jediná cesta:
nechat si v nejnovějším experimentu „vymýt mozek“ tak, aby vše,
pro co dosud žil, začal nesnášet... Mládeži do 18 let nepřístupné.
čtvrtek 29. září ve 20 hod.
film I, F – režie Luchino Visconti, (1963), 185 min.
GEPARD
Filmová adaptace úspěšného románu G. T. di Lampedusy patří
k nejlepším dílům světové kinematografie. Bouřlivá léta 18601861. Garibaldiho tisícovka věrných dobývá Království obojí Sicílie
a stárnoucí kníže ze Saliny se všemožně snaží vyrovnat s tím, že
jeho generace tygrů a gepardů je neodvratně nahrazována generací vlků a hyen. Film získal Zlatou palmu na MFF v Cannes v roce
1963. Hrají: Burt Lancaster, Claudia Cardinalová, Alain Delon...

