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PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2017
sobota 4. listopadu v 15 hod.

KŘEST KNIHY

neděle 12. listopadu v 15 hod.

DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili pohádku pražského divadla MÁJ

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB JENOM JAKO
Klasická pohádka o Jeníčkovi a Mařence, perníkové chaloupce
a zlé ježibabě a ježidědkovi v netradičním kabátku divadla na divadle za doprovodu veselých, hravých a neuvěřitelně chytlavých
písniček.

Do Koncertního sálu KDJS Vás zve paní Eva Roztočilová
na křest knihy „PŘÍBĚHY MYŠKY PIŠKY“.
Jedná se o knihu pro děti od 3 do 8 let s velmi milými a neobvyklými zápletkami a s nádhernými ilustracemi sedlčanského výtvarníka Petra Sůsy. Přijďte na pohodové odpoledne! Vstup zdarma.
úterý 7. listopadu v 19.30 hod.

KONCERT

V Koncertním sále se uskuteční velice zajímavý koncert – novinka kulturní sezony 2016/2017 - nazvaný

ŽENA A MUŽ NEJEN V RYTMU TANGA
Originální projekt hudební formace členů DUO MANERA, Soni
Vimrové a Miroslava Žáry, žáků Prof. Štěpána Raka v rytmu argentinského tanga. Večer plný temperamentu v kvalitním podání
dvou mistrů kytary.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 70 Kč. Délka
představení cca 50 minut bez přestávky.
neděle 12. listopadu v 19 hod.

DIVADLO

Pražské divadlo MÁJ uvede v divadelním sále KDJS hru

JEJÍ PASTORKYŇA
Drama Gabriely Preissové z roku 1890 získalo celosvětovou popularitu skrze Janáčkovu operu Jenůfa a během posledních let se
dostala opět na několik profesionálních scén i její původní činoherní podoba. Společenské poměry se za posledních 127 let jistě
změnily, ale lidé se svými základními životními motivy (láska, touha, nenávist, žárlivost) zůstávají pod svou moderní slupkou stejní.
Fanatismus vs. láska. Dokáže i vás téměř 130 let stará hra přivést
k zamyšlení a dojmout?

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici, na www.
kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení na místě konání.
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 75 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč. Délka
představení cca 80 minut bez přestávky.

LISTOPAD 2017

čtvrtek 16. listopadu od 19.30 hod.

KONCERT

neděle 26. listopadu v 16 hod.

DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Již téměř tradiční a velice oblíbenou kulturní akcí je podzimní
koncert domácího orchestru

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme ve spolupráci s Divadlem
Pohádek a Divadlem F. X. Šaldy připravili pohádkový muzikál

BLUE ORCHESTRA,

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

který vznikl v ZUŠ Sedlčany zejména zásluhou nadšeného kapelníka a bývalého učitele ZUŠ Václava Calty. V současné době toto
hudební těleso působí pod záštitou KDJS, protože bývalí žáci ZUŠ
již povyrostli, či chcete-li zestárli, ale co je podstatné – HRAJÍ DÁL!

Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék ...
Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě ...
Kdyby se v komnatách, běhoun jak hrom natáh ...
Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli,
ona nám to vyčíslí ...
To vše jsou písničky ze slavné televizní pohádky „Princové jsou
na draka“. Autoři Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř napsali spoustu
krásných písní, ale tyto se staly opravdovými hity. A tak se příběh
smutné princezny Lenky a krále, který si neumí poradit ani s kralováním ani s drakem, stal stálicí televizní zábavy. A v roce 2015 – 35
let od televizní premiéry – jsme jej převedli i na divadelní prkna.
Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen pohádkovým princeznám, nekopíruje ve všem na
divadle svou televizní předlohu, ale rozhodně se jedná o zábavný,
originální a veselý pohádkový muzikál. Malí i velcí diváci se s námi
mohou přenést do pohádkově bláznivého světa a s chutí si poslechnou nebo i třeba společně zazpívají známé a přesto neotřelé
Svěrákovy a Uhlířovy písničky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
130 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Snímek Blue Orchestra z jejich letošního vystoupení v Taverny ve Francii.

úterý 21. listopadu od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Předplatitelský cyklus divadla pokračuje další inscenací

LIDSKÝ HLAS
Emotivní text francouzského spisovatele, básníka, dramatika
a výtvarníka Jeana Cocteaua Lidský hlas vrátili na naši komorní
scénu Jitka Sedláčková s Borisem Hybnerem, který se ujal jeho
režie. Ve velké roli opuštěné ženy, která vede monolog s telefonním sluchátkem, se představuje Jitka Sedláčková.
Hru u nás proslavila v sedmdesátých letech herečka Jaroslava
Adamová v pražské Viole. Nové zpracování zrežíroval Boris Hybner. Hlavní představitelka do hry dodala postavu černého anděla, hrdinčina vnitřního hlasu v podání Dáši Zázvůrkové. „Nejde
o zásah do textu, to je, jako bych dodala muziku. Lidský hlas není
jenom slovo. Lidský hlas může i zpívat a dýchat,“ vysvětluje přítomnost druhé postavy.
V režii Borise Hybnera hrají: Jitka Sedláčková a Dagmar Zázvůrková
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka
představení cca 70 minut bez přestávky.

LISTOPAD 2017

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno
pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 149 Kč. Délka
představení cca 80 minut včetně přestávky.

KONCERT

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V Divadelním sále uvítáme velice výraznou a nesporně zajímavou osobnost české hudební scény – zpěvačku, skladatelku, mnohostrannou hudebnici, která je známa pod jménem

V Koncertním sále je instalována výstava, kterou její autor –
sedlčanský výtvarník

úterý 28. listopadu v 19.30 hod.

RADŮZA
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a již tři dny
na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně.
O pár týdnů později zde pak triumfovala jako „předskokanka“ slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest let později měla
stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním
písním, čerpajících především z české tradice, zaujala i publikum
v zahraničí, například v Polsku a ve Francii. Tentokrát nám představí se svou kapelou své zatím poslední album „Marathon - příběh
běžce“ (2015). Jde o skutečně výjimečný počin, který nadchnul
nejen její fanoušky, ale i kritiky. Podle nich je důkazem toho, jak
vynikající autorkou a hudebnicí Radůza je. Sama se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy. Příkladem jsou nádherná Madeleine nebo
Jeannine. Tyto balady se staly novým skvostem v jejím repertoáru.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici, na www.
kdjs-sedlcany.cz nebo před začátkem představení v KDJS (pokud budou). Vstupné: 290 Kč. Délka cca 90 minut bez přestávky.

STANISLAV KADLEC nazval „SVĚT KOLEM NÁS“
Autor sám napsal: „Rád bych vás opět pozval, abyste se ponořili
do krajin s rybníky, lesy, loukami - Šumavskými, Brdskými i z okolí
Sedlčan. Obsahují v sobě energii Země i Světlo Vesmíru a zpívají
své písně. Působí mi radost a potěšení, že pro vás mohu tento
prostor otevřít prostřednictvím svých obrazů.“
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.

Plánované akce na prosinec 2017

Plánované představení REVIZOR z důvodu nemoci v souboru
PŘESUNUTO na 21. ledna 2018
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ST 6. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ ZUŠ
POŘAD ZUŠ SEDLČANY
ČT 7. 12. ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
SO 9. 12. LOUDADLO – VÁNOČNÍ ČAS
PRO DĚTI A RODIČE
ST a ČT 13. a 14. 12. J. J. Ryba: HEJ MISTŘE
- scénické provedení vánoční mše
KONCERT
NE 17. 12. VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ
KONCERT
PO 18. 12. MADAMME DE PARIS – RADKA FIŠAROVÁ KONCERT
ÚT 26. 12. VÁCLAV NECKÁŘ se skupinou BACILY, smyčcovým
kvartetem a dětským sborem ZÁBOJÁČEK VÁNOČNÍ KONCERT

LISTOPAD 2017

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 - LISTOPAD
pátek 3. listopadu ve 20 hod.

DVD prem. 25. 10. 2017

sobota 4. listopadu ve 20 hod.

DVD prem. 4. 10. 2017

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
film USA – akční komedie (2017), 119 min.
Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme
je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili. Nová pobřežní hlídka je řízná akční komedie. Film je mnohem odvážnější než seriál, takže si může dovolit
spoustu fórů, kreré jsou za hranou... Hrají D. Johnson, Z. Efron, A. Daddairo, P. Chopa a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
film Česko – komedie/drama (2017), 106 min.
BÁBA Z LEDU
Zatímco ovdovělá Hana prožívá love story s otužilcem Broňou, tradiční
víkendové obědy ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch,
že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Příběh rozkrývající nelehké vztahy
mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou
v jakémkoli věku. Hrají Z. Kronerová, P. Nový. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
pátek 10. listopadu ve 20 hod.
film USA – dobrodružný (2017), 129 min.

pátek 24. listopadu ve 20 hod.

MUMIE
film USA – akční, dobrodružný (2017), 110 min.
V Egyptě před dvěma tisíci let se velmi ambiciózní princezna Ahmanet
chystala na převzetí vlády po svém otci. Pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s temnými silami a provádět věci, z nichž tuhla krev v žilách.
Potrestali ji mumifikací za živa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel...Hrají
T. Cruise, S. Boutella a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 25. listopadu ve 20 hod.

ŽIVOT ZA ŽIVOT
film Francie – drama (2017), 104 min.
Tři mladí surfaři si za úsvitu vyjedou na rozbouřené moře. Když jedou
o pár hodin později domů, stane se nehoda. Jeden z nich, Simon, zůstává
zcela odkázán na lékařské přístroje a zdá se, že jeho šance na přežití, je mizivá... Hrají T. Rahim a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 19. listopadu v 15 hod.

TROLLOVÉ
animovaná dobrodružná komedie USA (2017), 92 min.
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce milují hudbu, tanec a zpěv. Jejich nepřátelé Bergeni však najdou Trollíkov a unesou téměř
všechny jeho obyvatele. Podaří se princezně Poppy a Větvíkovi unesené
Trolly z bergenských spárů zachránit? Vstupné 90 Kč.

DVD prem. 4. 10. 2017

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Kapitán Jack Sparrow se vrací v dalším pokračování svých fantastických
dobrodružství, ale štěstěna se k němu opět obrací zády a ocitá se tváří
v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením kapitána Salazara,
jejichž touhou je připravit ho o život. Hraje J. Depp, J. Bardem, K. Scodelario, G. Rush a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 11. listopadu ve 20 hod.
DVD prem. 26. 10. 2017
film Česko – drama (2017), 65 min.

ABSENCE BLÍZKOSTI

Hedvika je svobodná matka tříměsíční Adélky,
která prochází životní krizí. Podvědomě cítí, že
má raději svého psa než vlastního potomka.
Její hlavní problém spočívá v absenci mateřské blízkosti. Po nalezení deníků svého otce,
kde zaznamenával její dětství se rozhodne jejich obsah využít jako terapii, aby změnila vztah
k sobě samé i k malé Adélce. Hraje J. Plodková, A. Goldflam, A. Krausová, B. Mudrová
a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 17. listopadu ve 20 hod.

film USA – sci-fi thriller (2017), 122 min. VETŘELEC: COVENANT
V nové kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat
vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět se jeví jako nezmapovaný idylický ráj... Když se tito vesmírní poutníci ocitnou tváří v tvář
smrtícímu monstru, nezbývá jim nic, než se pokusit o zoufalý únik z tohoto skutečného pekla. Hraje M. Fassbender, K. Waterston a další. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 18. listopadu ve 20 hod.

DVD prem. 26. 10. 2017

WESTERN
film D, BUL, A – drama (2017), 119 min.
Meinhard je samotářský dělník. Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy problém přijmout práci v zapadlém koutě Bulharska, kde má německá parta
vybudovat vodní elektrárnu. Odlehlá divočina, jazyková bariéra a ti, kteří
o něm nic nevědí, umožní Meinhardovi vystupovat jako hrdina a ochránce
slabých. Hraje M. Neumann a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let
nevhodné.
LISTOPAD 2017

čtvrtek 2. listopadu ve 20 hod.

STUD
film GB – režie Steve McQueen (2011), 101 min.
Asi už jste někdy slyšeli nářky, že současná generace X je vyprázdněná,
neschopná citu, opravdové komunikace… oceňovaný britský režisér Steve McQueen o tom natočil skvělý film, jehož kvality ještě povznesl obsazením uhrančivého Michaela Fassbendera (Frank, X-Men) do role dobře
situovaného třicátníka z New Yorku Brandona, který pracuje ve finanční
sféře a trpí posedlostí sexem. McQueen použil velmi neortodoxní a realistické metody práce s herci. O výsledku se přijďte přesvědčit sami.
čtvrtek 23. listopadu ve 20 hod.

KŘIŽÁČEK
film Česko – režie Václav Kadrnka (2017), 90 min.
Křižáček je „historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného
středověku a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý
chlapec ovlivněn legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř Bořek (Karel Roden) se vydává na takřka
marnou pouť za jeho nalezením. Václav Kadrnka (Osmdesát dopisů) opět
natočil meditativní film s velmi originální filmovou řečí, který nabízí neobvyklý zážitek. Umělecké kvality filmu ocenila i porota MFF Karlovy Vary,
kde Křižáček získal letos cenu za nejlepší film. Film uvedeme za účasti
režiséra Václava Kadrnky.

