KDJS SEDLČANY
Čtvrtek 1. října v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2009
Společenský sál

Velice příjemný večer můžete prožít tento čtvrtek ve společenském sále kulturního domu. Vůbec poprvé se v Sedlčanech představí jako sólový zpěvák vedoucí oblíbené brněnské folkové skupiny Kamelot, výborný zpěvák a kytarista

ROMAN HORKÝ
Populární skupinu Kamelot jsme v našem KDJS již mohli vidět
a slyšet několikrát. Tentokrát zazpívá její frontman Roman Horký
písničky hlavně na přání posluchačů a především při ochutnávce čerstvého burčáku či jiného výborného moravského vínečka.
Návštěvníci
koncertu
uslyší určitě jeho největší hity – Zachraňte
koně, Země antilop,
Ahoj Pegi, Vyznavači
ohňů, Zrození hvězd,
Čas rozchodů, Psáno na
březové kůře a další.
Přijďte i se svými známými na pohodové posezení při krásných písničkách a dobrém víně!
Vstupenky na koncert
Romana Horkého si zajistěte včas v kanceláři
předprodeje na radnici.

Neděle 4. října v 15 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V nové
kulturní sezoně bude samozřejmě pokračovat také velice oblíbený
cyklus nedělních odpoledních pohádek pro rodiče s dětmi. Divadelní soubor Tábor uvede pohádku Miloše Stránského

Kašpárek a loupežníci
Veselá pohádka s písničkami vypráví o moudrém Kašpárkovi, hodném králi, proradných rádcích, natvrdlých loupežnících
a rozmazlené princezně. Tu unesou loupežníci a Kašpárek
s komorníkem Felixem se ji rozhodnou vysvobodit. Náčelník loupežníků Dlouhý Kudla se do princezny zamiluje a chce se s ní
oženit. Princezna souhlasí, ale Kašpárek jí to naštěstí rozmluví
a pomůže jí spolu s Felixem utéci. Z Felixe se nakonec vyklube
princ a pohádka šťastně končí...
Režie: Václav Novák. Hrají: Petr Vohradník, Václav Novák st.,
Vendula Nováková, Václav Novák ml., Libor Vondruška, David
Remiš, Jarmila Nováková, Zdeňka Šichová.
Vstupenky na hezkou pohádku si můžete zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení přímo
v pokladně Kulturního domu Josefa Suka.

Pondělí 5. října v 19.30 hodin

Předplatné poezie

Hned první pořad na předplatitelský cyklus večerů poezie bude
patřit k vrcholům nové sezony. V rámci Mezinárodního festivalu
koncertního melodramu byl jeden ze čtyř pořadů přidělen opět
našemu městu a má název

Český melodram aneb
Od Foerstera k dnešku
Návštěvníci tohoto zajímavého projektu uvidí naše přední umělce, neboť
na pódiu koncertního sálu vystoupí
známí herci

Otakar Brousek st.
Valerie Zawadská
Dalimil Klapka
Petr Stach

Otakar Brousek st.

Spolu s nimi účinkují:
Monika Vrabcová – housle
Miroslav Sekera - klavír
Režie a úvodní slovo: PhDr. Věra
Šustíková
Volné vstupenky jsou k dostání
v našem předprodeji na náměstí TGM
nebo před začátkem pořadu v pokladně KDJS. Studenti mají na tento program výraznou slevu.
Pondělí 12. října

Valerie Zawadská
Koncertní sál

Všechny milovníky výtvarného umění zveme do koncertního
sálu KDJS na prodejní výstavu obrazů, které zde po několika
letech opět vystavuje naše přední zpěvačka, herečka, ale především skvělá malířka

Vlasta Kahovcová
Vynikající všestranná umělkyně Vlasta Kahovcová u nás vystavovala již třikrát a pokaždé měly její obrázky u návštěvníků výstavy obrovský ohlas. I letos budou obrazy prodejné a každý tak má
možnost si s předstihem zakoupit velice vkusný a krásný vánoční
dárek – ať už pro sebe nebo pro své nejbližší.
Výstava Vlasty Kahovcové bude otevřena ve všední dny od 9
do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do 13.
listopadu 2009. Slavnostní vernisáž se tentokrát neuskuteční.
O vystavující umělkyni se více dočtete na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2009
Úterý 13. října v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Tento večer si přijdou na své všichni příznivci muzikálů a dobrých komedií. Právě pro ně jsme připravili něžnou hudební komedii, kterou napsal známý herec Lumír Olšovský a nazval ji

DEN NA ZKOUŠKU
Komedie s písničkami o praštěné Veronice (Monika Absolonová), která chce svého vyvoleného doopravdy poznat. Rozhodne
se s ním prožít den „obyčejného života“. Jenomže je tu někdo,
kdo vše komplikuje – její neviditelné druhé Já (Laďka Něrgešová). Stejný problém má i On, její vyvolený. Snad se oba (vlastně
všichni čtyři) během dne poznají natolik, že se budou moci do
sebe opravdu zamilovat. Každý občas mluvíme do prázdna, ale
nesmíme se chovat jako blázni...
Režie, autor hudby a textu: Lumír
Olšovský (na snímku). Hrají a zpívají
populární pražští herci

MONIKA ABSOLONOVÁ, LAĎKA
NĚRGEŠOVÁ, RADEK VALENTA,
JAN MAXIÁN / LUMÍR OLŠOVSKÝ
Zajistěte si vstupenky včas v našem
obvyklém předprodeji na radnici, telefon
318 821 158.
Úterý 20. října v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Také druhé představení z cyklu na předplatné divadla se bude
divákům jistě velice líbit. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram se
představí s výtečnou hrou Petera Shaffera

AMADEUS
Příběh osudového setkání dvou skladatelů. Na straně jedné
uznávaný, svým významem však jenom prostřední dvorní skladatel
Salieri, na straně druhé geniální, ale chudý a trochu nezvladatelný
Mozart. Téma, které je známé hlavně z oscarového filmového zpracování Miloše Formana. Herec Vojtěch Záveský si za roli Mozarta
vysloužil nominaci na Cenu Thálie 2008, ale stejně vynikající výkon
podává v roli Salieriho také Otakar Brousek ml.
Režii představení má Jan Pecha. Hrají členové příbramského
divadla:

Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Radka Filásková, Robert Tyleček, Vladimír Mrva, Čestmír Gebouský, Svatopluk Schuller, Lukáš Typlt, Jan Novák,
Debora Štolbová, Helena Hampalová a další.
Zbývající volné vstupenky je možné zakoupit v kanceláři předprodeje v přízemí radnice nebo před začátkem hry přímo v pokladně KDJS.
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Úterý 27. října v 19.30 hodin
Čtvrtek 29. října v 16.00 hodin
Čtvrtek 29. října v 19.30 hodin

Mimo předplatné
Pro důchodce
Mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech nachystal na tento
podzimní čas pásmo nazvané

Večer se staropražskými písničkami
a písničkami Karla Hašlera
Známe je od malička – zpívají se stále, zaznívají při společných
výletech a posezeních. Chceme vám přiblížit autory hudby a slov,
o kterých nemá většina těch, kteří písničky zpívají nebo poslouchají, ani tušení. Premiéra pořadu je připravena na úterý, další
představení ve čtvrtek od 16 hodin pro důchodce a večer pak pro
ostatní diváky. Celé pásmo připravil a režii má Jaroslav Mrvka.
On a dalších 35 účinkujících členů ochotnického spolku se těší na
vaši návštěvu.
I na toto představení dostanete vstupenky v předprodeji.

Úterý 3. listopadu v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Jednou z největších akcí na jevišti divadelního sálu KDJS v této
kulturní sezoně bude bezesporu galakoncert, který pořádá Petr
Salava a produkční tým Agentury Amfora, k 70. narozeninám velkého showmana a výrazné osobnosti české hudební scény, kterou
je zpěvák

JOSEF LAUFER
Koncert uvádí oblíbený moderátor a prezident fotbalového klubu
Amfora Praha

PETR SALAVA
a zpěváka doprovází jeden z našich vůbec nejlepších orchestrů

GOLEM Jana Václavíka
Návštěvníci koncertu samozřejmě uslyší všechny obrovské hity
této legendy naší populární hudby - např. Sbohem lásko, já jedu
dál, New York, New York, Léto s Josefínou, Mária, Delilah, Sex
bomb a mnoho dalších. Oslavenec se v programu ohlédne za svou
bohatou uměleckou činností, chybět nebude ani unikátní videoprojekce fotografií a filmové dotáčky.
Neodkládejte zakoupení vstupenek a zajistěte si je pokud možno
v kanceláři předprodeje na radnici, telefon číslo 318 821 158.

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 2009

VLASTA KAHOVCOVÁ

Monika Absolonová, nejlepší česká muzikálová zpěvačka, se představí
našemu publiku v muzikálové komedii Den na zkoušku (úterý 13. října).

Josef Laufer, legenda českého popu, oslaví neuvěřitelné 70. narozeniny na
galakoncertu v KDJS spolu s Petrem Salavou a orchestrem Golem (3. 11.).

O sobě: Byla jsem počata v lese na jehličí, na trampské osadě
Kondor nedaleko Jílového u Prahy. To patrně ovlivnilo moji obrovskou lásku k lesům, vodám i horám. Narodila jsem se 7. ledna
v polovině minulého století v Praze na Národní třídě č. 7. Oba
rodiče byli nadšení táboroví muzikanti – táta hrával na křídlovku,
housle a kytaru, mamina na piáno a harmoniku. Absolvovala jsem
Střední umělecko průmyslovou školu v Praze. S mým bratrem
Karlem Kahovcem a spolužáky Věrou Křesadlovou a Petrem Markovem jsme zde založili školní divadélko „malých forem“, kde se
zpívalo, tančilo a hrálo.
Malování: Moje první obrázky vnikly spontánně při pohledu na
výprodej prkýnek na maso. Téma už bylo dávno jasné – příběhy lidí ze staré Prahy, pouliční lyrika skrytých dvorečků a pavlačí.
Bylo jich na desítky... Časem jsem vytříbila techniku a zaostřeně
zúžila pohled do zátiší oněch dvorků,
ve kterých se mi všechny příběhy znovu vracejí, aby povyprávěly svoji další
část. Od roku 1985 uskutečňuji desítky
převážně samostatných výstav „Obrázků v podzámčí“. Od témat staré Prahy
mne stále více přitahují „Portréty věcí“,
kde si pohrávám s mnoha detaily, které mě napadnou. Moje obrázky jsou
stále vystavovány nejen na výstavách
v ČR, ale mám své příznivce na všech
kontinentech zeměkoule. To mě moc
těší. Malování je pro mne život, krása
i jizvy.
Zpěv: Hned po škole jsem vyhrála konkurz do divadla Semafor. Zpívala jsem v představeních Recitál s Jiřím Suchým a Jiřím
Šlitrem, po boku věhlasného Miroslava Horníčka v Šesti ženách
Jindřicha VIII. jako jedna ze zhrzených manželek vedle Hany Hegerové, Evy Pilarové, Pavlíny Filipovské, Jany Malknechtové a Lilky
Ročákové. Po odchodu ze Semaforu následovalo divadlo Apolo
Jiřího Štaidla a spolupráce s Yvonou Přenosilovou, Karlem Hálou, Miki Volkem, Karlem Gottem a dalšími. V Praze jsem dostala
nabídku společně s Jarmilou Gerlovou do bigbeatové show Josefa
Laufera. Mateřské povinnosti pak přerušily mou uměleckou dráhu. Po dvou letech jsem se při natáčení Romance za korunu opět
setkala s Jarmilou Gerlovou, Karlem Gottem, Láďou Štaidlem. Tak
mohlo vzniknout trio Zelenková – Gerlová – Kahovcová, s nímž
jsem v následujících šesti letech spolu s Karlem Gottem procestovala mnoho zemí Evropy a Asie. Po kratší pěvecké pauze jsem si
později s radostí zazpívala s kapelou Veselka Ladislava Kubeše. Za
několik let spolupráce jsem s jihočeskými písničkami projela nejen
celou ČR, ale i velkou část západní Evropy a křížem krážem USA.
V současnosti kromě malování, kterému věnuji většinu svého času,
vystupuji jako černoška Belinda ve hře Čochtan vypravuje s Divadelní společností Josefa Dvořáka. Velkou radost mi přináší sbor
s Milanem Černohouzem, Jarmilou Gerlovou a Ivanou Zbořilovou,
s nímž zpíváme staré americké swingovky. Občas si zazpívám
s Golemem Jana Václavíka a některými jinými kapelami.
Forte je zpívání a pianissimo je malování.
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PROGRAM NA ŘÍJEN 2009
pátek 23. října v 18 hodin
film USA – animovaný fantasy (2009) – český dabing

KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI

pátek a sobota 2. a 3. října ve 20 hodin
český film – romantická komedie (2009)
VENI, VIDI, VICI
- Romantická komedie z prostředí golfu vypráví příběh mladého
sympatického a sportovně nadaného Honzy, který se z chudého
studenta stane slibným golfistou a okusí sladký život v záři reflektorů. Jenže málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe. Hrají F.
Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl, V. Postránecký a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 7. října ve 20 hodin
film USA – akce, drama, komedie, sport (2009)
WRESTLER
- Randy Robinson, profesionální wrestler, zaplňoval titulní stránky novin. Nyní, o dvacet let později, se těžko protlouká životem
a dělá vystoupení pro fanoušky. Své dceři se odcizil. Infarkt ho však
donutil odejít do důchodu. Snaží se znovu spojit se svou dcerou
a stárnoucí přítelkyní. Hrají M. Rourke, M. Tomei, E. R. Wodsová.
Mládeži do 15 let nevhodné
pátek a sobota 9. a 10. října ve 20 hodin
film USA – drama, mysteriózní thriller (2009)
PROROCTVÍ
- V roce 1959 je při otevírání nové školy požádána skupina studentů, aby nakreslila obrázky, které budou uloženy do zvláštního pouzdra a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka
zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných čísel... Hrají N. Cage,
R. Byrn, Ch. Caterbury, L. Robinson, B. Mendelshon a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 14. října ve 20 hodin
film Čína – historický film (2009)
KRVAVÉ POBŘEŽÍ
- Historický čínský velkofilm nás zavede do třetího století, kdy se
dvě menší království spojí ve válce proti vojevůdci, který se snaží
sjednotit Čínu. Výpravná podívaná je plná bitev na souši i na moři.
O kvalitě filmu svědčí i jméno legendárního režiséra Johna Woo.
Hrají T. Kaneshiro, T. L. Chiu Wai, S. Nakamura, F. Zhang a jiní.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 16. a 17. října ve 20 hodin
český film – tragikomedie (2009)
OPERACE DUNAJ
- Když do hospody, tak tankem. Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“ hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla poté,
co do ní naboural tank. Zbloudilý polský vehikl, účastník srpnové
invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh z 21.
srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Hrají J. Menzel,
E. Holubová, M. Struhl, J. Dušek, B. Polívka, M. Issová, J. Budař
a další.
Mládeži přístupné
středa 21. října ve 20 hodin
film USA – komedie (2009)
BRUNO
- Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. Nerad mluvím sám
o sobě, ale stejně už asi všichni víte, že jsem největší rakouská
gay celebrita od doby Arnolda Schwarzeneggera. Narodil jsem se
v Klagenfurtu v Rakousku a je mi 19 let. Stal jsem se moderátorem
módní show „Fanky Zeit“. Hraje Sacha Baron Cohen a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
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- Koralína, zvědavé a neposedné pubertální děvče, se přestěhovala
z města do barabizny kdesi v „ pustoprázdnu“ a pustila se do jeho
průzkumu. Přitom v salonku objeví jedny dveře, které ji zavedou
temnou chodbou do jiného bytu.Ten je podobný tomu, ze kterého
přišla. Koralína objevuje paralelní svět. Hraje D. Fanning a jiní.
Mládeži přístupné
sobota 24. října ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2009) - český dabing

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH

- Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co
se zdálo být riskantním podnikem, se pod vedením předního hollywodského bouráka Michaela Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, která právě teď píše svou druhou kapitolu. Hrají S. LaBeouf, M. Fox, J. Turturro...
Mládeži přístupné

středa 28. října ve 20 hodin
film USA – akční (2009)
HANEBNÝ PANCHARTI
- Film Q. Tarantina nás zavede do Francie během 2. světové války
a seznámí nás se skupinou amerických vojáků, známou jako The
Basterds. Ti byli vybráni, aby jako civilisté šířili strach po celé třetí
říši tím, že budou Němcům vracet jejich brutalitu i s úroky. Hrají B.
Pitt, E. Roth, Ch. Waltz, T. Schweiger, D. Kruger. M. Laurent a jiní.
Mládeži do 15 let nevhodné
pátek a sobota 30. a 31. října ve 20 hodin
film USA – komedie (2009)
PIRÁTI NA VLNÁCH
- Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Nejúspěšnější scénárista R. Curtis umístil svou režijní druhotinu na moře a obsadil
do ní ty nejlepší britské komiky současnosti a ty nejlepší hudební
kousky z šedesátých let minulého století. Vznikla rebelantsky drzá
komedie o skupince excentrických dýdžejů. Hraje P. S. Hoffman
a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 13. října v 16 hodin
fim USA – animovaný (2009) - český dabing

VZHŮRU DO OBLAK

- V dalším originálním animovaném filmu poznáváme staříka jménem Carl Fredriksen. Ten se jednoho dne rozhodne splnit si svůj
dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne tisíce balonků a společně
se svým domkem vzlétne do nebe – s neplánovaným vetřelcem...

