Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany
Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2018
čtvrtek 1. března od 18 hod.

představení ZUŠ Sedlčany

Literárně - dramatický a výtvarný obor ZUŠ Sedlčany již dlouhou
dobu tvoří na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové
(1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro
děti. Tvorba tentokrát dospěla až k představení s názvem

Autor: Táňa Nálepková
Texty: Jiří Dědeček
Režie: Jakub Maceček
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor,
Ondřej Kavan, alt. Juraj Bernáth - Petr Pěknic
Živě doprovází: Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara
čtvrtek 15. března v 19 hod.

DIVADLO - předplatné

Jako zahajovací představení 54. ročníku Hudebního festivalu
SUKOVY SEDLČANY uvádíme patrně nejslavnější operetu krále
valčíků Johanna Strausse

NETOPÝR

MILOVAT K SMRTI

Jen několik operet z obrovského množství děl tohoto žánru si
dodnes udrželo svojí zvláštní přitažlivost – Netopýr je rozhodně
jednou z nich. Cesta k této mistrovské ukázce Straussova dramatického umění byla však spíše prozaická. Na jejím počátku stál
vaudeville, tedy jednoduchá komická hra se zpěvy s názvem Le
réveillon. Jejími autory byli Henri Meilhac a Ludovic Halévy – mistři libretisté, oblíbení spolupracovníci Offenbacha, ale také autoři
libreta k Bizetově Carmen. Komedii pro Vídeň přeložil Carl Haffner,
ovšem pouze jako mluvenou frašku, bez písní. Potíže nastaly s názvem a tedy s prostředím, kde se hra odehrává. Le révellion je totiž
jméno pro typicky francouzský (a portugalský) zvyk dlouhé večeře
spojené s oslavou, která trvá minimálně do půlnoci, ale většinou
ještě déle. Taková představa byla zřejmě pro vídeňské publikum
stěží pochopitelná, a proto bylo rozhodnuto přesunout ve vídeňské
verzi celý děj na typicky vídeňskou událost – na ples. Spolu s touto
změnou se také původně „obyčejná“ divadelní hra proměnila v hudební divadlo - libreto bylo nabídnuto Straussovi, který nezaváhal
ani okamžik.
Zkušení francouzští libretisté vytvořili příběh s jiskřivým humorem, který přesně odpovídal Straussově představě. Bez nadsázky
lze říci, že Netopýr je jeho nejlepším dílem a skutečným úhelným
kamenem operetního žánru.
V Sedlčanech s tímto představením vystoupí sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce.

Edith Piaf byla velkou pěveckou osobností 20. století. Stala se
symbolem vrcholné éry francouzského šansonu, stala se symbolem zlatého věku Paříže. Měla úžasný dar jedinečného hlasu,
schopnost sugestivně vyprávět v písních o jasech i stínech života, zejména však o všech odstínech lásky. Edith Piaf měla štěstí na skladatele a textaře a její písně jsou
dodnes neopakovatelným zážitkem. Podle
knihy její sestry Simone Berteautové vznikl
strhující příběh sledující životní cestu Edith
Piaf, velké zpěvačky, která byla vždy a za
všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno... až
k samotné smrti.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru
na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení
na místě konání. Vstupné: 250 Kč. Délka
představení cca 80 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
390 Kč. Délka představení cca 165 minut + dvě přestávky.

JAK ŠUMÍ LES?
Scénář je složen z kratších celků jednotlivých knih („Co by se
stalo, kdyby“, „Haló, Jácíčku“, „Byla jedna moucha“, „Neplač,
muchomůrko“) jako mozaika, která dává inscenací další novou
odpověď na otázku „Co by se stalo, kdybychom… rozuměli řeči
stromů?“ Představení je plné „úžasu nad objevováním světa, jemnosti komunikace a vzájemného sdílení“. Hrají 6 - 14letí žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na nám. TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz
a nebo před začátkem představení v KDJS. Vstupné: 40 Kč a děti
do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 50 minut bez přestávky.
pondělí 12. března od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

V Divadelním sále KDJS uvádíme další představení předplatitelského cyklu divadla (termín je přesunut z února). Je jím „malý
muzikál o velké EDITH PIAF“ nazvaný
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pátek 16. března od 19.30 hod.

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ

V Divadelním sále se opět po roce představí taneční skupina
CARAMELKA se svými hosty v pořadu

STEPOSKOP
Představení nejen okouzlí, ale i pobaví. Pohrává si s rytmy, melodií, zvukem a světlem, experimentuje s možnostmi pohybu. Ukazuje variabilitu tanečního stylu obecně zvaný step. Diváci shlédnou
program zcela nový i starší tvorbu, která zaznamenala největší
úspěchy. CARAMELKA je sestava mladých tanečníků z Prahy, která
s úspěchem vystupuje na pódiích evropských festivalů, společenských a kulturních akcí, plesů, sportovních a charitativních akcí.
Skupina má za sebou víc než sedm set vystoupení po celé Evropě.
V repertoáru Caramelky najdete širokou škálu tanečních stylů. Těžiště programu tvoří velmi efektní clogging (stepový taneční styl),
dále tradiční i moderní country, kankán, cheerleaders a irský step.
Soubor vznikl experimentálně v roce 2000 a pod vedením choreografky Jarmily Vašákové se propracoval během své existence
na vysokou úroveň, srovnatelnou s předními americkými tanečními soubory. Mládí a nadšení tanečníků, vysoká technická úroveň
a precizní choreografie dávají dohromady opravdu silný zážitek.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
110 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky.
neděle 18. března od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky a jejich doprovody je připraveno pohádkové představení Divadla D5 na motivy večerníčku České televize

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé,
ale i napínavé příhody a dobrodružství. Jednou takhle z jara Káťa
objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové vajíčko s přáním, aby
se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho Škubánek. Od té
doby jsou nerozluční kamarádi na život a na smrt. Nebylo by to ale
jen tak, aby jim někdo nezáviděl jejich přátelství. Škodolibý kocour
Luciáš se snaží všemožným způsobem jejich kamarádství překazit.
Proto do věhlasných psích závodů v tradičním psím běhu kolem
lesa příhlásí i Škubánka a spolu s dalšími účastníky – favoritem
chrtem Agarem a buldokem Rambem nastraží různé léčky a překážky. Podaří se je Škubánkovi zdolat, anebo se pod ním proboří
lávka a spadne rovnou do potoka?
Kocour Luciáš, pes Rambo a Agar to ale na Škubánka zkouší
dál. Proto si jednoho dne, kdy Káťa jde za družičku na svatbu své
sestřenice na Moravu, Škubánek uvaří podle starého receptu z kuchařky Džina v láhvi a rozhodne se s jeho pomocí povedené trojici
postavit. Podaří se mu Luciáše, Agara a Ramba vytrestat, než se
vrátí Káťa domů? To se dozvíte, když přijdete na naši pohádku.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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neděle 18. března
cca od 16 hod. KŘEST KNIHY
Po skončení pohádkového
představení proběhne v KDJS

křest knihy
Lucie KRAIFOVÉ
Kniha se jmenuje
„Magické peříčko
a Tajný svět“
úterý 20. března v 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

V Divadelním sále KDJS uvádíme zábavný pořad – či chcete-li
„talk show“

HALINA PAWLOWSKÁ:

CHUŤ DO ŽIVOTA

Protagonistka pořadu je nejznámější a nejčtenější současnou
spisovatelkou. Napsala 29 knih, obdržela celou řadu českých i slovenských vydavatelských cen. V současnosti vyhledává zajímavé
autory pro největší české vydavatelství Albatros media. Založila deník Metropolitan a 3 úspěšné společenské časopisy Story,
Šťastný Jim a Glanc, se kterým stále spolupracuje. Je autorkou
asi 40 televizních komedií, tří seriálů a 4 celovečerních filmů. Za
scénář k filmu Díky za každé nové ráno obdržela Českého lva a její
scénář zvítězil v celosvětové soutěži o nejlepší postsocialistický
scénář vyhlášené nadací Sundance Roberta Redforda. Scénář k
filmu Vrať se do hrobu vyhrál v soutěži o nejlepší československý
scénář v roce 1990. Halina vymyslela a zrealizovala několik nových televizních formátů, které se všechny uplatnily na televizních
obrazovkách a patřily k nejpopulárnějším televizním pořadům. Je
autorkou společenského magazínu V žitě, pořadu o reklamách
Dokonalé štěstí, cestopisu Zanzibar a talk show Banánové rybičky. V pořadu dojde pochopitelně i na dotazy diváků, takže sami
návštěvníci budou mít možnost „nasměrovat Halinu“ do oblasti,
která je zajímá.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
220 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

úterý 27. března v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
Na poslední představení letošního předplatitelského cyklu slova,
hudby a poezie Vás zveme do Koncertního sálu KDJS na klasický
hudebně-poetický pořad nazvaný

VEČER HUDBY A POEZIE
Účinkují:
Petra Špalková
– umělecký přednes
Jitka Jiříčková
– housle
Vítězslav Podrazil
– klavír
V pořadu zazní například poezie Jaroslava
Seiferta, Heinricha Heineho, Františka Gellnera a hudební složka
bude sestavena z děl
Antonína
Dvořáka,
Josefa Suka, Claude
Debussyho, Pabla de
Sarasatese.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
180 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.
čtvrtek 29. března od 20 hod.

TANEČNÍ VEČER

Na poměrně netradiční akci (pro KDJS) Vás zveme do Společenského sálu. Sami protagonisté s ní mají velice dobré zkušenosti
například z úspěšných koncertů v téměř legendární Malostranské
besedě v Praze, takže úspěšný pořad je připraven i pro sedlčanské
publikum.
BLUE ORCHESTRA se tentokrát představí ve zcela novém světle.
Večer plný taneční hudby, parket plně k dispozici, skvělá nálada
a vybraná společnost – to vše a ještě víc je

VELIKONOČNÍ TANČÍRNA
Dárek pro všechny příznivce každoročních koncertů sedlčanského orchestru v KDJS, kteří kdy zalitovali, že při vystoupení
nemohou tančit. V přibližně tříhodinovém hudebním pásmu zazní
dobře známé melodie, ale chybět nebudou ani zcela nové skladby.
Afterparty povede DJ Swing Garden (Elektro Swing Bohemia) až
do 1 hodiny po půlnoci.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru na náměstí TGM 34, dále na www.kdjs-sedlcany.cz a nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné:
180 Kč k sezení u stolů v sále, 140 Kč na stání. Omezený počet
míst k sezení v sále. Místa k odpočinku zajištěna ve foyer. Délka
akce je cca 300 minut včetně přestávek.

VÝSTAVY
V Koncertním sále bude do 7. března instalována výstava výtvarných prací žáků 2. ZŠ Propojení Sedlčany, která je uváděna
pod názvem SVĚT KOLEM NÁS. Vystaveny jsou práce mladších
i starších žáků školy.
----------------------------------------V pátek 9. března od 18 hodin proběhne v Koncertním sále
vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Stibora „POSLEDNÍ OBRAZY“. Prozaický titulek přibližuje již osmou výstavní kolekci více než
padesáti barevných velkoplošných fotografií Vladimíra Stibora. Je
synem novináře Štěpána Stibora z Počepic. Autor (59 let) pochází
z Nechvalic, kde prožil krásné dětství a kam se po dvacetiletém
působení v Praze vrátil. Je otcem již dospělých dcer Diany a Luciány, patnáctiletého syna Štěpána. Soustavně se věnuje reportážní
a umělecké fotografii, snímky této expozice spadají časem svého
vzniku do období posledních dvou let. Výstava přibližuje nezvyklé
pohledy na přírodu zdejšího kraje lidí a kamenů, nabízí portréty
osobností žijících na pravém břehu Vltavy. Rovněž přináší momentky i odvrácenou tvář lidského života. V poslední části expozice lze nalézt i obrázky z cest.
Všichni příznivci i milovníci fotografie jsou srdečně zváni.
Výstavy jsou přístupné 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 duben 2018
ČT 5. 4. ADÉLA JONÁŠOVÁ
KONCERT
ÚT 10. 4. KONCERT ÚH AČR se sólisty Lucií Silkenovou
a Janem Smigmátorem
KONCERT
ST 11. 4. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
DIVADLO - předplatné
ÚT 17. 4. TEĎ A TADY - Jitka Molavcová, Bára Smejkalová
a Dáša Zázvůrková
KONCERT
od 18. 4. LOTRANDO A ZUBEJDA
série představení
Spolku sedlčanských ochotníků
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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 - BŘEZEN
pátek 2. března ve 20 hod.
film USA – thriller (2017), 120 min.
SNĚHULÁK
Brzy napadne sníh. Pak znovu zabije. Harry Hole vyšetřuje vraždu
ženy, která zmizela uprostřed noci ze svého domu a o pár dnů
později byla nalezena brutálně zavražděná. Postavený sněhulák,
který na místě činu zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle
pachatel si chce hrát a že ho to baví a nehodlá přestat. Hraje M.
Fassbender a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
sobota 3. března ve 20 hod.
film GB – záznam koncertu (2018), 80 min.

SEX PISTOLS: Anglie tu bude navždy

V rámci akce JEDEN VEČER STO KIN V ČR uvádíme dlouho očekávaný záznam legendárního koncertu skupiny SEX PISTOLS. Na
hudební scénu vtrhli v roce 1975. Legendárním koncertem „Anglie
tu bude navždy“ oslavili 30 let na hudební scéně. Vstupné 200 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodné.
pátek 9. března ve 20 hod.
film USA – krimi, drama, mysteriózní (2017), 114 min.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem, se rychle promění v jeden
z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů. Předloha A. Christie popisuje osudy třinácti pasažerů uvízlých v přepychovém vlaku kdesi ve sněhových závějích. Hrají K. Branagh, P.
Cruz, J. Depp a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 10. března ve 20 hod.
Prem. 22.2.18
film USA – drama (2018), 111 min. THE FLORIDA PROJECT
Nedaleko Disneylandu stojí řada kdysi populárních barevných motelů. Šestiletá Moonee a její kamarádi, kteří si naplno užívají léta,
bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, z putování a z neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých
šanci ohrozit... Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 23. března ve 20 hod.
Prem.15.2.18
film ČR, PL – dokumentární, hudební (2018), 72 min.

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

Film mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní
koncert. V tomto období se ale po dlouhých 10 letech rozešla se
svým managmentem a poslední singly vydala ve vlastním vydavatelstvím. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 24. března ve 20 hod.
Prem. 22.2.18
melodrama, komedie Fra (2018), 94 min.
VNITŘNÍ SLUNCE
Rozvedená umělkyně hledá životní lásku. Své naděje ale vkládá do
mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu. Divák se až na samém konci dozví, co je jejím vodítkem k nalezení „toho pravého“.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 30. března ve 20 hod.
Prem. 19.2.18
film ČR, SR – komedie, drama (2018), 98 min.
HMYZ
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze
života hmyzu. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako
hmyz. Hmyz je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režisera Jana Švankmajera. Hrají J. Budař, J. Lábus, K. Magálová, P. Nový a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 31. března ve 20 hod.
romant. komedie ITA (2017), 100 min. MANŽELKA A MANŽEL
Komedie o manželském páru, který se po dlouhých letech ocitne
v krizi, a zdá se, že rozvod je na spadnutí. Po nevydařeném experimentu se manželé probudí v těle toho druhého. Mají možnost
vidět svůj vztah z úplně jiné perspektivy. Pomůže jim tato situace
zachránit manželství? Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 11. března v 15 hod.
film USA – animovaný (2017), 91 min.
EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.
V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, ve které žijí vaši
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Jako
předfilm bude promítnut krátký anim. film Mazlíček. Vstupné 90 Kč.

pátek 16. března ve 20 hod.
film ČR, SR, PL – romantická komedie (2017), 113 min.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Třetí díl trilogie je romantickou komedií o představách rodičů, jak
by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh filmu se odehrává na
konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi
předválečnou a poválečnou generací. Každá generace má svou
představu o tom, jak dojít ke štěstí, a jisté je, že si k němu musí
cestu vybojovat sama. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 17. března ve 20 hod.
sci-fi, thriller USA (2017), 163 min.
BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner
a důstojník losangelské policie K. dlouho ukryté tajemství, které je
natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské
společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po bývalém Blade Runnerovi losangelské policie, který je 30 let nezvěstný... Hraje
R, Gosling, H. Ford. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

BŘEZEN 2018

čtvrtek 1. března ve 20 hod.
film Francie, Německo, Rakousko (2017), 107 min. HAPPY END
Sonda do života jedné „lepší“ evropské rodiny, kterou režisér pozoruje s velmi trpkým smyslem pro humor. Poté, co její maminka
záhadně onemocní, stěhuje se malá Eve za otcem do rozlehlého
sídla. Jeho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou zahleděni do
nevěr, komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak přehlédnou, že nový přírůstek také skrývá jedno temné tajemství...
čtvrtek 22. března ve 20 hod.
film Francie – režie Robin Campillo (2017), 140 min. 120 BMP
Snímek se vrací do raných 90. let. AIDS si vybírá kruté oběti na
životech, přesto aktivisté bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí
vlád a machinacemi farmaceutických firem. Nováček Nathan se
seznamuje s radikálem hnutí Seanem, jehož politický boj je zároveň bojem o život. Sean je HIV pozitivní a jeho čas se krátí…

