KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - LÉTO 2009

CO NABÍZÍ NOVÁ KULTURNÍ
sezonA 2009 - 2010
Od září se v Kulturním domě Josefa Suka Sedlčany naplno rozjede nová kulturní sezona, která přinese řadu zajímavých pořadů.
Na prvém místě musíme jmenovat předplatitelské cykly na divadlo a na večery poezie, o které je mezi příznivci kultury značný
zájem a jejich podrobný přehled je uveden na druhé straně tohoto
Kulturního kalendáře.
Na jevišti divadelního či koncertního sálu uvítáme plejádu oblíbených herců a hudebníků z našich
předních divadel a souborů. Uvést
můžeme třeba Hanu Maciuchovou
(absolutní vítězku Ceny TýTý), Janu
Hlaváčovou, Terezu Kostkovou,
Jana Potměšila, Otu Jiráka, Otakara
Brouska st. i ml., Stanislava Zindulku, Valerii Zawadskou, Carmen
Mayerovou, Alfreda Strejčka, Kateřinu Macháčkovou a další. Novinkou
v předplatném bude známý balet
Labutí jezero od P. I. Čajkovského
Kateřina Macháčková
v nastudování Divadla opery a baletu
Ústí nad Labem s předními zahraničními sólisty, z nichž Vladimír
Gončarov obdržel za roli prince prestižní Cenu Thálie 2008 v oboru
balet. Toto krásné představení zároveň zahájí již 46. ročník tradičního hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Na závěr připravuje
ochotnický spolek v režii Jaroslava Mrvky hru se zpěvy Podskalák
od Karla Hašlera. Nabídka obou abonentních cyklů je dostatečně
kvalitní a pestrá, aby uspokojila všechny zájemce o divadlo či poezii. Pokud jde o pořady mimo předplatné, pak i tady si přijdou na
své příznivci všech žánrů. Těšit se mohou na malý muzikál Den na
zkoušku s populární zpěvačkou Monikou Absolonovou, hru Aby
bylo jasno s Janem Rosákem, inscenaci Dnes hrajeme Cyrana
s Adélou Gondíkovou, Vladimírem Čechem a dalšími.

Jednu z našich nejpopulárnějších současných hereček Hanu Maciuchovou uvidíme v komedii Žárlivost, která je rovněž zařazena do předplatného
divadla.
Oblíbená nedělní představení pro rodiče s dětmi nabídnou krásné
pohádky - Kašpárek a loupežníci, Mach a Šebestová, Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha, Obušku z pytle ven a jiné.
Fanoušky popmusic pozveme
na jeden z deseti slavnostních
galakoncertů zpěváka Josefa
Laufera u příležitosti oslav jeho
70. narozenin, který uvádí oblíbený moderátor Petr Salava a
doprovází orchestr Golem (další
koncerty uvidí Praha, Ostrava, Zlín
a jiná velká města). Těšit se
Jožka Šmukař
můžeme na koncert Spiritual
kvintetu, vánoční koncert orchestru Václava Hybše nebo večer
s Jožkou Šmukařem při víně a cimbálu. Po velkém úspěchu
v minulé sezoně jsme znovu pozvali nejžádanější pěvecké duo Eva
a Vašek. Nachystány jsou hezké pořady pro předškolní a školní
mládež, koncerty ZUŠ, Marimby a jiné. V koncertním sále se uskuteční několik výstav obrazů, grafiky, batiky a fotografií.
Těšíme se na setkání s vámi všemi
v Kulturním domě Josefa Suka!

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Velice oblíbený herec Stanislav Zindulka se našemu publiku představí ve
hře Dědeček automobil na předplatné divadla. Snímek je z televizního seriálu Četnické humoresky.

Od července získáte všechny aktuální informace o kulturním
domě a jeho pořadech na internetové adrese:
www.kdjs-sedlcany.cz !!!
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PŘEDPLATNÉ 2009 - 2010
DIVADLO

CENA 800 Kč

POEZIE

CENA 400 Kč

Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
Divadlo pod Palmovkou Praha

ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU

Slavná tragikomedie o rytíři Cyranovi a jeho lásce k Roxaně.
Hrají: Martin Stránský, Jan Teplý, Radek Zima, Tereza Kostková, René Přibil, Rudolf Jelínek, Kateřina Macháčková a další.
Režie: Petr Kracik.

Pořad v rámci 12. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu.
Účinkují: OTAKAR BROUSEK st., DALIMIL KLAPKA, VALERIE
ZAWADSKÁ, PETR STACH, MIROSLAV SEKERA (klavír).
Režie: Věra Šustíková.

Peter Shaffer: AMADEUS
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Příběh osudového setkání dvou skladatelů - Mozarta a Salieriho.
Hrají: Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Radka Filásková,
Robert Tyleček, Vladimír Mrva, Čestmír Gebouský, Debora Štolbová.
Režie: Jan Pecha.
Adolf Branald a Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hudebně-scénické leporelo, hudba G. Gershwin, texty J. Suchý.
Hrají: Stanislav Zindulka, Ota Jirák, Matouš Ruml, Petr Mikeska,
Veronika Kubařová, Petr Halíček, Eva Reiterová, Martin Hrubý.
Režie: Radek Balaš.
Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST
Umělecká agentura J. Svobodové Česká Lípa
Příběh tří žen, které se nikdy nesetkají a přesto jsou spojeny.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková nebo
Lucie Matoušková.
Režie: Luděk Munzar.

aneb OD FOERSTERA K DNEŠKU

HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb
CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ
Poutavé představení z pražské Violy. Svěží dialog bezstarostného
mládí a moudré zralosti, schopnost vidět události z lepší strany.
Účinkují: CARMEN MAYEROVÁ, TEREZA KOSTKOVÁ.
Režie: Jaromír Pleskot.

VEČER S IGOREM ŠEBO
Přijďte prožít příjemný večer s písničkami a povídáním našeho
nejlepšího šansoniéra, kde zazní písně z jeho posledního CD, ale
i všechny jeho největší hity, které naše publikum vždy okouzlí.
Účinkuje: IGOR ŠEBO a JIŘÍ TOUFAR (klavír).

ALCHYMIE LÁSKY
Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobové skladby
pro sólovou loutnu. Verše W. Shakespeara, F. Bacona a dalších.
Účinkují: ALFRED STREJČEK - přednes
JINDŘICH MACEK - loutna

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
Divadelní společnost Františka Kreuzmanna
Staňte se svědky toho, jaké to je sloužit dvěma pánům zároveň.
Hrají: Jan Potměšil, Ivan Remta, Markéta Coufalová, Rostislav
Trtík, Ivo Theimer, Jana Kreuzmannová, Milada Čechová a jiní.
Režie: František Kreuzmann.
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Baletní příběh lásky prince a krásné Odetty proměněné v labuť.
Hrají: V roli Odetty Margarita Plešková, v roli prince Vladimír
Gončarov, spoluúčinkují sólisté a sbor baletu a orchestr divadla.
Režie: Vladimír Nečas, dirigent: Milan Kaňák.
F. F. Šamberk a K. Hašler: PODSKALÁK
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
Ve hře se zpěvy účinkují členové spolku. Režie: Jaroslav Mrvka.
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Nádhernou poezii z období alžbětinské Anglie přednese výtečný Alfred
Strejček a dobové skladby zahraje náš nejlepší loutnista Jindřich Macek.
Změna programu vyhrazena!
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Kino KDJS Sedlčany pořádá

10. SEDLČANSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Přehlídka nejÚSPĚŠNĚJších českých filmů za poslední období
pátek a sobota 3. a 4. července ve 20 hodin
film ČR - dokument (2009)
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
- Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak
vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů
podivného světa československé normalizace. Film ukazuje prostředí pivovaru i spolupracovníky, kteří Havla k napsání hry inspirovali. Hrají V. Havel, P. Landovský, J. Bohdalová a další.
Mládeži přístupné
pátek 10. července ve 20 hodin
film ČR/SR - válečné drama (2008)
TOBRUK
- Podzim roku 1941. Do Němci obleženého Tobruku jsou odveleni
vojáci 11. východního československého praporu.
Vojín Pospíchal
a jeho idealistické
představy o hrdinství a válce jsou
syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště a se
smrtí.
Mládeži do 15 let
nepřístupné

sobota 11. července ve 20 hodin
film ČR/SR/H/GB - historický thriller (2008)
BATHORY
- Historický film J. Jakubiska. Milostný thriller o nenaplněné lásce
čachtické paní, hraběnky Bathoryové. Kým byla skutečně? Krvavou hraběnkou, nebo obětí temných intrik? Ve filmu hrají Anna
Friel, Vincent Regan, Karel Roden, Deana Jakubisková a další.
Mládeži do 12 let nepřístupné

pátek 17. července ve 20 hodin
film ČR - 3D animovaná komedie (2008)

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY

- Film se odehrávává v české
středověké metropoli, která teprve
začíná dostávat
svou majestátní
tvář. Hlavní hrdina
vesnický mládenec Kuba a jeho
prostořeká koza se
připletou ke stavbě Karlova mostu
i Orloje.
Mládeži přístupné

sobota 18. července ve 20 hodin
film ČR - komedie (2008)

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

- Šněženky a machři jdou po stopách hlavních hrdinů v době, která
vše změnila. Jak prošli nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Jsme zase na horské chatě, kde zažijí nezapomenutelné
chvíle. Hrají: J. A. Duchoslav, M. Suchánek, V. Freimanová a jiní.
Mládeži přístupné
pátek 24. července ve 20 hodin
film ČR/SR/USA - drama (2009)
NEDODRŽENÝ SLIB
- Martin Friedmann, židovský chlapec, unikl deportaci díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu. Dnes žije v L. A. v USA
pod jménem Martin Petrášek. Jak k tomuto jménu přišel a proč
pod ním vystupuje i dnes? To a více v příběhu podle skutečných
událostí.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 25. července ve 20 hodin
MÁJ
film ČR - filmová báseň (2008)
- Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce
vznikl na motivy stenojmenné básně K. H. Máchy. Filmový Máj je
příběhem kata, který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Hrají
J. Tříska, J. Kukura, S. Lehnertová, N. Divíšková a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 31. července ve 20 hodin
film ČR - pohádka (2009)
PEKLO S PRINCEZNOU
- V nové pohádce se princezna Aneta nechce vdát za nešikovného
prince Jeronýma, i když mu byla kdysi zaslíbena. Její otec král Leopold proto vymyslí lest, do které zaplete samotného Lucifera. Hrají
T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, Z. Adamovská, V. Vydra.
Mládeži přístupné
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sobota 1. srpna ve 20 hodin
film ČR - příběh lásky a vášně (2008)
HLÍDAČ Č. 47
- Film podle románu J. Kopty. Milostný příběh o lásce, vášni, smrti
a trestu. Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání
muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se však zamiluje do
Doušovy manželky. Hrají K. Roden, L. Siposová a jiní.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek 7. srpna
ve 20 hodin
film ČR - drama (2008)

ANGLICKÉ JAHODY

- Píše se 21. srpen
1968 a za pár okamžiků
se otočí život Tomáše,
jeho rodiny i přátel. Film
je osudovým milostným příběhem lidí,
kteří chtěli mít chvilku
času na lásku, ale ocitli se ve špatnou dobu
na nesprávném místě.
Hrají V. Preiss, P. Tomicová a další.
Mládeži do 15 let
nepřístupné
sobota 8. srpna ve 20 hodin
film ČR/I - komedie (2009)
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
- Film podle bestselleru M. Viewegha. Mladý talentovaný italský
hudebník Luca žije v Praze se svou krásnou přítelkyní, studentkou
Klárou. Asi by jim nic nescházelo, kdyby Luca na Kláru chorobně
nežárlil. Hrají L. Chiatti, I. Glen, M. Šimůnek, P. Němcová.
Mládeži do 12 let nepřístupné

pátek a sobota 14. a 15. srpna ve 20 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
film ČR - romantická komedie (2009)
- Film M. Poledňákové nám přiblíží Helenu, profesorku gymnázia,
a její milostný vztah k lékaři záchranné služby. Začíná příběh plný
vášně, v němž zamilované dvojici komplikují vztah jak partneři, tak
i členové rodiny. Hrají K. Magálová, O. Kaiser a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
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pátek 21. srpna ve 20 hodin
film ČR/SR/N - milostné drama (2009)
NÁVRAT ČÁPŮ
- Výpověď je pro mladou letušku Vandu jen potvrzením, že se její
frankfurtská existence ocitla na slepé ranveji. Odjede k babičce,
kde se bude
snažit rozpoznat
hodnoty a jistoty v tomto světě
a kde má svůj
domov. Hrají K.
Lorenzová, F.
Steiner, R. Brzobohatý.
Mládeži do
15 let nevhodné
sobota 22. srpna ve 20 hodin
český film - thriller (2009)
NORMAL
- Film je natočený podle skutečného případu sériových vražd,
jež ve 30. letech minulého století otřásly Evropou. Výpravný film
zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha
a jeho obhájce. Hrají M. Kňažko, P. Gajdoš, Z. Kajnarová a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 28. a 29. srpna ve 20 hodin
český film - historický (2009)
JMÉNEM KRÁLE
- Ve 13. století Království českému a markrabství moravskému
vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit rody znesvářených pánů z Dubé a Vartenberka, vyšle král svého zástupce
Oldřicha z Chlumu. Hrají K. Roden, K. Issová, D. Prachař a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

