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PROGRAM KDJS - ŘÍJEN 2018
středa 3. října od 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

úterý 9. října od 19.30 hod.

KONCERT - světová premiéra !!!

Máme tu čest Vás ve spolupráci s Agenturou Andante Ivy Klusalové pozvat na světovou premiéru koncertního pořadu, nad kterým
převzal záštitu J. E. Libor Sečka – velvyslanec České republiky ve
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

BEATLES VE FRAKU
(BEATLES NIGHT)
Jedná se o jediný projekt tohoto druhu, který skýtá posluchačům možnost porovnání hudby Beatles ve smyčcovém podání
v současné době - s hudbou, jak by ji napsal například Vivaldi,
Händel a Corelli.
Koncert je koncipován tak, aby se posluchači seznámili s hudbou
této legendární skupiny i trochu jinak, než jen formou různých revivalů. Smyčcový YOLO KVARTET je složen z vysokoškolsky vzdělaných mladých hudebníků (absolventi HAMU), kteří hrají skladby
Beatles přepracované do verzí pro smyčcové nástroje. Jednak tzv.
klasicky, ale některé z nich jsou „aranžérsky zasazeny“ do různých
hudebních období. Tyto skvělé „beatlesácké hity“ se představí tedy
i tak, jak by byly hrány ve stoletích minulých, zároveň však v kontrapunktu se současností.

Inteligentní humor Iva ŠMOLDASE jest nabíledni - kdo by neznal jeho geniální odpovědi, vyprávění a úvahy například z rozhlasového pořadu „Lenoška…“ či mnoha televizních vystoupení.
Swingové písničky v podání folkového dua „Pepa Štross a syn“ jen
umocňují zážitek z pěkného večera.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před začátkem představení v pokladně KDJS a rovněž na www.kdjs-sedlcany.
cz. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
neděle 7. října od 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Do Divadelního sálu Vás zveme na první dětské představení letošní sezony v podání souboru Divadlo pohádka Praha.

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Byla nebyla jedna krásná princezna, která okouzlila chudého tovaryše Jiříka. Posteskl si a vyslovil přání, které vyslyšel samotný
čert Chytrolín. Jiřík upsal svou duši a čert mu pomohl. Ale jednoho
dne si čert pro Jiříka přišel a nebýt chytré princezny...
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.
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středa 17. října v 18 hod.

KONCERT

úterý 23. října v 19 hod.

KONCERT

Na další koncert Vás zveme ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Sedlčanech. I v letošním roce se uskuteční tradiční

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými,
ale i hereckými výkony a nápady

KONCERT UČITELŮ ZUŠ

VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET

V pestrém hudebním programu zazní opět široké spektrum hudby – od klasiky, přes pop a swing až po rockovou hudbu. Připravena jsou sólová vystoupení a pochopitelně i různá hudební
seskupení. Jednotlivé skladby českých i zahraničních autorů zazní
v orchestrálních či zpívaných provedeních a jsou to nejen písně,
koncertní skladby, ale i filmová hudba a aranžérsky za většinou
skladem je podepsán skvělý hudebník, aranžér a pedagog Pavel
Fořt. Mimo učitelů místní ZUŠ vystoupí i někteří hudební hosté…,
ale to Vám prozradí až během koncertu moderátorka Olga Šafrová.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC, před začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou) či na www.
kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: dospělí 80 Kč a děti do 15 let 20 Kč.
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

Tentokrát k nám přijíždí se zbrusu novou koncertní verzí V, jejíž
premiéra je datována 16. 10. 2018 – takže je to skutečně úplná novinka. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou.
Verze V, kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky
plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní
herecké až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. To vše
rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou účinkujícím
vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

čtvrtek 18. října od 19.30 hod.

DIVADLO - mimo předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme tentokrát ve spolupráci
s výborným pražským Divadlem UNGELT. Podařilo se nám dojednat s majitelem tohoto divadla panem Milanem Heinem pro tuto
sezonu realizaci trojice skvělých divadelních představení. Tuto sérii
představení lze nazvat „Minifestival Divadla UNGELT v KDJS Sedlčany“. Prvním představením je vynikající hra Lionela Goldsteina

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Je to anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají
dva staří muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by
byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier. Divadlo Ungelt ji uvádí s PETREM KOSTKOU a FRANTIŠKEM
NĚMCEM. Dovolujeme si Vás pozvat slovy Milana Heina: „Skvělá
hra, skvělí herci, skvělý režisér! Vítejte v hledišti, dámy a pánové!“

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 380
Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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4TET:
Tenor
baritone 1
baritone 2
bass

David Uličník
Jiří Korn
Jiří Škorpík
Dušan Kollár

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 690
Kč. Délka představení cca 120 minut bez přestávky.

středa 31. října v 19.30 hod.

KONCERT

V Koncertního sále KDJS se uskuteční koncert skupiny

SPOLEKTIV
Sami o sobe uvádějí: Výhradně se věnujeme zpívané autorské
hudbě s prvky folku, rocku, šansonu a jazzu. Zjistili jsme, že se pro
náš hudební styl dnes používají zajímavé ekvivalenty – folk-alternative, indie-folk, folk-progressive či prostě acoustic. Pro nás je
rozhodující, že zpíváme a doprovázíme se převážně na akustické
nástroje s použitím klasických kytar a šestistrunných baskytar, dechových nástrojů, perkusí, etnických nástrojů i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. Naše současné písničky jsou mnohem
přímočařejší než ty z doby před dvaceti lety a podle nás mají větší
tah na branku. Sami to tak cítíme, především při živém vystoupení,
při kterém dnes z pódií divákům předáváme daleko větší energii
než kdysi. Spolektiv je pro současnou pětici nás muzikantů doslova živou vodou, o kterou se rádi dělíme s našimi posluchači.
Hrajeme ve složení: Renata Švecová - zpěv a perkuse, Jarda
Hnízdil - zpěv, kytara, akordeon, Martin Jančura - zpěv, kytara,
perkuse, saxofon, Tonda Vidlák - saxofony, klarinet, flétny, dechový syntezátor, Jirka Regásek - baskytary.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v TIC nebo před začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky je
možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.
VÝSTAVA

neděle 28. října od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na v pořadí druhé představení předplatitelského cyklu divadla. Tentokrát jsme pro Vás
připravili velice úspěšné představení Divadla Verze Praha

ÚČA MUSÍ PRYČ!
Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou,
v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve
třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na
osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět
rozdílných charakterů - zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za
zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a
manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa
školy kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví
rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem
problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.

Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml.,
Kristýna Frejová, Linda Rybová,
Igor Chmela, Petra Špalková
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS (pokud budou). Vstupenky
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 320
Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

Příležitost 100. výročí založení Československa je určitě důvodem na „ohlédnutí se zpět“. Učinili jsme tak i v KDJS a připravili
pro Vás výstavu, kterou jsme nazvali tak trochu tajemně

CO VYDAL ARCHIV KDJS
Návštěvníci si tak mohou v Koncertním sále prohlédnout vybrané exponáty z našeho archivu. Nic bližšího o obsahu neprozradíme
– uvidíte až na místě. Doufáme, že se rádi podíváte do minulosti
sedlčanské kultury s námi. Pokud se výstava bude líbit, tak slibujeme, že připravíme pokračování. Materiálů máme poměrně dost
a mnozí z návštěvníků si jistě rádi oživí své vlastní zážitky a vzpomínky.
Výstava je přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin
a při každé večerní kulturní akci od 9. října do 9. listopadu 2018.

Plánované akce na listopad 2018
ČT 1.11. LÁSKA TO (NE)JSOU JEN PÍSMENA – J. MOLAVCOVÁ
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
NE 4.11. KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
PRO DĚTI A RODIČE
PO 5.11. VZPOMÍNKY NA SEDLČANSKO SLOVEM I HUDBOU
HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ VEČER
ST 7.11. PŘEMYSLŮV SOUD
Předplatné cyklu divadla
ČT 8.11. VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
KONCERT
ST 14.11. LACO DECZI a CELULA NEW YORK
KONCERT
15.-22.11. DŮM NA NEBESÍCH (Spolek divadelních ochotníků
Sedlčany)
DIVADLO (včetně předplatného)
NE 25.11. POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT aneb Medvědi
od Kolína
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 27.11. JANEK LEDECKÝ „VÁNOČNÍ TOUR 2018“ KONCERT
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 821 741, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

PROGRAM KINA - ŘÍJEN 2018
pátek 5. října ve 20 hod.
film Francie – akční, komedie (2018), 103 min.
TAXI 5
Do kin přichází pokračování akční francouzské série s legendárním
bílým taxi v hlavní roli. Pařížský superpolda Sylvain je proti své vůli
převelen do Marseille, aby zde dopadl gang italských lupičů, kteří
v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým parkem francouzské policie to půjde těžko.Sylvain má tak jen jednu možnost... Hrají F. Gastambide,
M. Bentalha a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 6. října ve 20 hod.
film Česko – romantická komedie (2018), 89 min.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak
Marie přijíždí na návštěvu za rodinou. Doma potkává svou dávnou
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou
minulostí. Ale celá věc má jeden háček. Právě Jiří je snoubencem
její sestry... Hrají A. Polívková, E. Geislerová, J. Plesl, E. Holubová,
J. Dolanský, O. Navrátil, B. Klepl a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

sobota a neděle 20. - 21. října

Sedlčanská filmová školka

5. ročník přehlídky filmů (nejen) pro malé diváky
Sobota 20. října
14:00 hod. ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Francie 1956, r. Jacques Rozier + SVĚTÝLKO, Francie 2003, režie
Alain Gomis. (Projekci uvádíme v rámci mezinárodního programu
filmové výchovy CinEd), 80 min.
15:30 hod. LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ
filmová dílna společnosti Free Cinema, která vám umožní poznat a
vyzkoušet nejstarší filmové techniky a s jejich pomocí tvořit příběhy.
18:00 hod. CHLAPCI Z PAVELSKÉ ULICE
Maďarsko/USA, 1969, r. Zoltán Fábri, 110 min.
Neděle 21. října
14:00 hod. POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI
ČR 1974, r. Karel Zeman, 94 min.
16:00 hod. PEHAVÝ MAX A STRAŠIDLÁ
Československo/Německo, 1987, r. Juraj Jakubisko, 96 min.
pátek 26. října ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 90 min.
PREZIDENT BLANÍK
Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám
pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je čas vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České
republiky... Hraje M. Daniel, M. Dalecký, H. Třešňáková a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 27. října ve 20 hod.
film Srbsko – historické drama (2018), 170 min.

GAVRILO PRINCIP – PROCES

Československo vzniklo bezprostředně po konci 1. světové války.
Po konci války, kterou Rakousko – Uhersko začalo a kterou prohrálo. Důsledkem prohrané války byl rozpad monarchie a vznik
několika samostatných států. Na počátku toho všeho byly výstřely,
které vypálil Gavrilo Princip na následníka rakousko-uherského
trůnu. Scénář vychází z primárních historických pramenů. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 12. října ve 20 hod.
film USA – komedie (2018), 103 min.
DÁMSKÝ KLUB
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství
společná záliba v knihách. Scházejí se ve svém dámském knižním
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní... Hrají D. Keaton, J. Fonda, C. Bergen a M. Stenburgen. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 13. října ve 20 hod.
film Španělsko – komedie (2018), 96 min.
ABRAKADABRA
Carmen je ženou v domácnost. Její manžel Carlos pracuje na stavbě, má rád pivo a fotbal. Pár je pozván na svatbu, kde Carlos způsobí ostudu. Během večera je na programu kouzelník, kterého si
Carlos dobírá, až je vyzván na pódium. Během seance se však do
Carlosova těla dostane zbloudilý duch jiného muže... Hrají V. Aprea
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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čtvrtek 11. října ve 20 hod.
film Německo, Rakousko, režie Ali Soozandeh (2017), 96 minut

TEHERÁNSKÁ TABU

Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci
jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní
zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům se snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené mantinely, hrozí tvrdé tresty. Animovaný snímek je celovečerním
debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha.
čtvrtek 25. října ve 20 hod.

PODOBY ČESKO(SLOVENSKA)
V ČESKO(SLOVENSKÉM) FILMU

Komentované pásmo filmových ukázek pečlivě vybraných Jaroslavem Pinkasem, historikem Ústavu pro studium totalitních režimů
a velkým milovníkem českosl. filmů a seriálů. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost porozumět tomu, jak se obraz státu měnil s měnícími se režimy. Čekají vás ukázky k zamyšlení, k smíchu i k pláči.

