KDJS SEDLČANY
Úterý 3. listopadu v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2009
Mimo předplatné

Zveme vás na koncert u příležitosti neuvěřitelných 70. narozenin,
které v našem KDJS oslaví populární zpěvák, herec a tanečník

JOSEF LAUFER
Legendu českého popu na tomto galakoncertu bude doprovázet
vynikající orchestr

GOLEM Jana Václavíka
a celý program bude uvádět známý moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora

PETR SALAVA
Nenechte si ujít tento atraktivní koncert, kde uslyšíte všechny
veliké hity známého zpěváka – např. Sbohem lásko já jedu dál,
Léto s Josefínou, Mária, Sex bomb, New York, New York a mnoho dalších známých skladeb.
Vstupenky na zcela ojedinělý koncert obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici. Zajistěte si je včas!

Petr Salava
Neděle 8. listopadu v 15 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V neděli
odpoledne dávají v kulturním domě krásnou krkonošskou pohádku, při níž se děti baví a dospělí vzpomínají na známé večerníčky,
tentokrát v novém originálním příběhu Martina Janouše

Jak Trautenberk dìlal
Krakonošovi ducha
Nabubřelý pán Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu.
Jednou mu chce zastřelit šestnácteráka, pak mu straší na blatech
jako duch a nakonec mu posbírá v revíru ty nejlepší houby. Skála
horských skřítků se za Trautenberkem zavírá pro jeho chamtivost,
a tak je na dětech, zdali ho má Krakonoš vysvobodit...
V režii Martina Janouše hrají pražští herci JIŘÍ PLOYHAR, MARKÉTA ŠTECHOVÁ, PETR LNĚNIČKA, VLADIMÍR ČEPEK, TOMÁŠ
KOUT, sojka a lesní skřítkové.
Na oblíbenou krkonošskou pohádku si zakupte vstupenky
v našem předprodeji v přízemí radnice nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS.

Josef Laufer
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2009
Úterý 10. listopadu v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Jako třetí představení na předplatné divadla měla být uvedena
předpremiéra muzikálu Dědeček automobil. Jelikož v konečné verzi byla slavnostní scéna vytvořena pouze pro velká divadla, není
možné z technických důvodů hru uvést u nás. Náhradou Městské
divadlo Mladá Boleslav přijede s nejhranější a nejkrásnější komedií Williama Shakespeara z roku 1595

Sen svatojánské noci
Renesanční komedie o tom, jak je těžké být bohem, jak je krásné být hercem, jak je zázračné milovat a být milován. Hra má tři
dějové linie (propletenec zamilovaných dvojic, pohádaní božští
manželé a řemeslníci, nacvičující divadlo) a vedle situací tragických a magických oplývá humorem. Celý příběh je pak jakousi
magickou cestou, velkým tancem svatojánské noci, při níž se svět
otřese v základech, aby na nich poté o to pevněji stál.
Režie JAN KAČER, hudba Petr Skoumal, výprava Klára Langová.
Hrají: IVANA NOVÁČKOVÁ, MATOUŠ RUML, PETR PROKEŠ,
VERONIKA KUBAŘOVÁ, PETRA NAKLÁDALOVÁ, MARTIN HRUBÝ, EVA REITEROVÁ, PETR MIKESKA, ROMAN TEPRT, PETR
HALÍČEK, DAGMAR TEICHMANNOVÁ, PETR BUCHÁČEK, IVO
THEIMER, MIROSLAV BABUSKÝ, MILAN KONÍČEK, LUDĚK JIŘÍK
a další.
Zbývající volné vstupenky dostanete v obvyklém předprodeji
v přízemí sedlčanské radnice.
Středa 18. listopadu v 18 hodin

Koncertní sál

V tomto již téměř adventním čase začíná pravidelně každý rok
v kulturním domě předvánoční prodejní výstava. Letos se v koncertním sále se svými hezkými obrazy představí výtvarník KDJS
a známý sedlčanský umělec

PETR SŮSA
Obrazy tohoto oblíbeného malíře zdobí příbytky mnoha našich
spoluobčanů, ale i obyvatel mnohem vzdálenějších měst a obcí
v celé republice, některé z nich pronikly už dokonce za hranice
naší vlasti. Slavnostní vernisáž uvede průvodním slovem Slavomír
Bloch, o hudební vložku se na klavír postará Josef Zderadička
(Pepa od Musíka).
Prodejní výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem. Výstava potrvá až do 21. prosince 2009 a nejpozději do tohoto data je také nutné si vyzvednout
zamluvené obrazy.
O vystavujícím umělci se více dozvíte na třetí straně tohoto
Kulturního kalendáře. Přijďte si vybrat a zakoupit krásný vánoční
dárek!
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Čtvrtek 19. listopadu v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Stává se již tradicí, že v listopadu našemu obecenstvu předvádí
své umění výtečné hudební těleso

Taneční orchestr
ZUŠ Sedlčany
pod vedením Václava Calty
Koncert moderuje Vladimír Voráč.
Orchestr byl založen v roce 2005 a za dobu svého působení slavil celou řadu významných úspěchů doma i v zahraničí. Velkou
předností orchestru je jeho široká žánrová nabídka, která obsahuje
oblíbené skladby od lidovky, přes pop, swing a jazz až k rocku.
Dnes jsou již stálými členy kapely někteří renomovaní muzikanti,
kteří doprovázeli na koncertech třeba Karla Gotta nebo jiné hvězdy
našeho showbyznysu. Jedná se např. o Pavla Fořta (kytara), Jiřího
Doubravu (trombon) a další.
Letošní koncert se uskuteční po velice zdařilém zájezdu tanečního orchestru do Maďarska.
Vstupenky se prodávají v obvyklém předprodeji na radnici nebo
před koncertem přímo v pokladně KDJS.
Středa 25. listopadu v 8.30 a 10 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Nejmenší návštěvníky našeho kulturního domu pozveme tentokrát na krásné představení napsané na motivy známé pohádky
Josefa Lady a nazvané

BUDULÍNEK MANDELINKA
Veselá barevná pohádka vypráví o tom, jak to dopadne, když
malý nezbedný Budulínek dělá takové vylomeniny, že i zkušená
kmotra liška je s rozumem v koncích. Pohádka děti nejen pobaví,
ale zároveň je naučí, že „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“
a že „všude dobře, doma nejlíp.“
V režii Petra Mikesky účinkují přední herci Městského divadla
Mladá Boleslav

Veronika Kubařová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska.

Místa v sále
je nutné si předem rezervovat
v předprodeji na
telefonním čísle
318 821 158.

KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2009
Pondělí 30. listopadu v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Celkem pravidelně zajíždí do Kulturního domu Josefa Suka velice oblíbená skupina

SPIRITUAL KVINTET
V tomto roce můžete navštívit její koncert, na kterém uslyšíte
převážně písně s vánoční tématikou, ale i všechny nejžádanější
skladby z posledních let. Přijďte si připomenout blížící se vánoční
svátky a nasát nádhernou vánoční atmosféru.
Skupina Spiritual kvintet hraje a zpívá v tomto obsazení:
Jiří Tichota – kytara, umělecký vedoucí
Jiří Cerha – zpěv, perkuse
Zdenka Tichotová – zpěv, perkuse
Irena Budweiserová – zpěv, perkuse
Jiří Holoubek – zpěv, kytara
Dušan Vančura – zpěv, kontrabas
Vstupenky na krásný předvánoční koncert populární skupiny si
zajistěte co nejdříve na náměstí TGM v přízemí radnice.

Pondělí 7. prosince v 19.30 hodin

PETR SŮSA
„Příští rok v květnu to bude rovných třicet let, co jsem dostal od tatínka
stojan a namaloval olejem svůj první obraz. Zapsal jsem si jeho název,
rozměr a datum do sešitu – a dnes dopisuji pátý sešit. Ten první obraz
byl motiv Josefa Mánesa, na druhém byly vlčí máky z naší zahrádky
v Dublovicích. Každý obraz pro mě byla taková výzva. Jestli na to mám,
jestli jsem schopný ten který motiv namalovat. Je to pro mě velká
radost, když se daří. Některé obrazy si podle mého mínění nezasloužily
rám, některých je mi naopak líto, že je nemám. Namaloval jsem pár
květin, aktů, krajin, zátiší. V několika kapličkách po okolí je pár mých
obrázků. S radostí jsem dělal omalovánky pro děti s motivy z našeho
města a blízkých vesnic. Až teď se sebou být spokojený nemůžu. Už to
nejde tak samo jako dřív. V mládí se člověk pouští do všeho velice snadno. Nyní přemýšlím nad námětem až příliš. Různé povinnosti, starosti
a problémy, málo času. Ale jsou i různé radosti, některé sportovní úspěchy mých synů a hlavně naše osmileté sluníčko, školačka
ze 3. A. Ovšem abych si nestěžoval – dostal jsem stojan vlastně
nedávno a až si na něj zvyknu, snad se ještě něco podaří. Štětce mě
pořád velmi baví a barvy mi voní. Mám stále dost představ, co chci
ještě namalovat. Třeba sluneční hodiny. Nebo velkou Monu Lisu. Ale
opravdu velkou. O jedné velké zdi bych věděl, jen nevím, co by tomu
říkal majitel. Někdy s ním dám řeč...“

Předplatné poezie

Druhý pořad na předplatné poezie bude tvořit převzaté představení z pražské Violy, které se nemohlo uskutečnit v loňském roce

Hodně smíchu a pár slz aneb
Co život dal a vzal
Betty McDonaldové
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty McDonaldové
se k nám znovu vrací prostřednictvím
vzpomínek
její dlouholeté přítelkyně.
Schopnost vidět vše z lepší stránky a radovat se
z maličkostí vyplyne z dialogu bezstarostného mládí
a moudré zralosti.

Petr Sůsa při své předchozí vernisáži v KDJS spolu se svým „sluníčkem“.

V režii Jaromíra Pleskota účinkují vynikající pražské herečky

Carmen Mayerová a Tereza Kostková
Představení se odehraje v divadelním sále a zveme proto k jeho
návštěvě všechny příznivce divadla, nejen majitele předplatenek na
poezii. Volné vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje na
radnici nebo před začátkem hry přímo v pokladně KDJS.

Nádherný zážitek slibuje předvánoční koncert populární skupiny Spiritual
kvintet, který je na programu v pondělí 30. listopadu od 19.30 hodin.
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PROGRAM NA LISTOPAD 2009

středa 4. listopadu ve 20 hodin
film USA – romantické drama (2009)
MILENCI
- Romantické drama z brooklynské Brighton Beach vypráví příběh
Leonarda, který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací žít
s rodiči, kteří ho mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě
ženy a je nucen řešit dilema výběru mezi nimi. V hlavních rolích
J. Phoenix, G. Paltrow, V. Shaw, M. Moshonov, I. Rosellini.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 6. a 7. listopadu ve 20 hodin
film USA – akční (2009) G. I. JOE: THE RISE OF COBRA
- Organizace zvaná G. I. Joe používá nejvyspělejší technologie
a nejprověřenější lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem.
V hledáčku jejích členů se aktuálně nachází zbrojařská firma Destro
a záhadná organizace Kobra, jejíž aktivity kormidlují svět směrem
k čím dál většímu chaosu. Film byl natáčen i v Praze. Hrají S. Miller,
D. Quaid, K. Kurková, Ch. Tatum a další.
Mládeži přístupné
středa 11. listopadu ve 20 hodin
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
film USA – kriminální drama (2009)
- Přestože se tenhle příběh odehrál před 80 lety, je nebezpečně
aktuální. Vypráví o J. Dillngerovi, který navzdory svým zločinům
měl obrovské sympatie veřejnosti. Podle státních institucí vykrádal
banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. Dillinger má v Americe podobnou pověst jako u nás Babinský. Hrají J.
Depp, Ch. Bale, M. Cotillard a jiní. Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 13. a 14. listopadu ve 20 hodin
český film – drama (2009)
LIŠTIČKY
- Au-pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov
v Irsku tím, že si chce najít chlapa. Částečně proto, že její skutečný
domov bude brzy srovnán se zemí pro novou dálnici, ale i pro
osobní důvody. Starší sestra zasnoubená v Irsku jí chce pomoci,
ale Alžběta kategoricky odmítá a zdá se, že na bezstarostný Tinin
život žárlí. Hrají R. Derzsi, R. Banczi, J. Josková, J. Byrne a jiní.
Mládeži do 15 let nevhodné
středa 18. listopadu ve 20 hodin
český film – komedie (2009)
MUŽI V ŘÍJI
- Muřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože
Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí vymyslet plán, jak sehnat
větší peníze na výstavbu silnice. Klíčem k úspěchu má být Franta –
mistr republiky ve vábení jelenů. A tak chtějí uspořádat v Mouřínově mistrovství republiky ve vábení jelenů za účasti premiéra, které
je jedinou možností k vysněné silnici.
Mládeži přístupné
pátek 20. listopadu ve 20 hodin
film USA/UK – drama, krimi (2009)
ÚNOS VLAKU 123
- Garber je dispečerem newyorského metra, jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen únosem jednoho z vlaků. Ten má
na svědomí Ryder, zločinec, který hrozí popravováním cestujících
vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkupného. Garber se za pomoci svých znalostí metra pokusí zachránit
rukojmí. Hrají D. Washington, J. Travolta, J. Turturo a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
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sobota 21. listopadu ve 20 hodin
film ČR/SR – drama (2009)
HODINU NEVÍŠ
- Česko-slovenský film je inspirován nemocničními vraždami,
zejména pak konkrétním a notoricky známým případem tzv. heparinového vraha. Kdo byl ten člověk, který přišel lidem pomáhat,
a místo toho je poslal na druhý břeh? Kdo je ten, jenž si začal hrát
na boha? Hrají V. Jiráček, I. Franěk ad. Mládeži do 12 let nevhodné
středa 25. listopadu ve 20 hodin
DISTRICT 9
film USA – sci-fi akční thriller (2009)
- Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu kontaktu mimozemské
civilizace s lidstvem. Mimozemšťané byli uprchlíci z vlastní planety. Stvoření byla ubytována v nouzových domovech v jihoafrickém
Okrsku 9 (district 9), zatímco se státy celého světa dohadovaly,
co a jak dál. Hrají S. Copley, J. Cope, D. James, E. Khumbanyiwa,
V. Haywood a jiní.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 27. a 28. listopadu ve 20 hodin
film ČR/SR/HU/PL (2009) JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE
- Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým
dával. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku.
Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Je
to příběh o lásce, přátelství, o hledání štěstí a osudu, nad kterým
se jen těžko dá vyhrát. Hrají V. Jiráček, I. Martinka, M. Zebrowski,
S. Z. Canner, M. Labuda a další.
Mládeži do 15 let nevhodné

úterý 3. listopadu v 16 hodin
film USA – akční/rodinný (2009)
G – FORCE
- Svět potřebuje chlupaté hrdiny. Hrdiny filmu jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí,
že mají osud světa ve svých prackách.

čtvrtek 12. listopadu ve 20 hodin
film Bos.a Her./A/D/Chor. - režie J. Zbanic
GRBAVICA
- Během války v Bosně a Hercegovině zemřelo 100 tisíc lidí. Více
než milion jich byl vyhnán ze svých domovů a přes 20 tisíc žen
bylo znásilněno. Poválečná situace se odrazí v každém životě sarajevských žen. Příběh vypráví o dospívající dívce Saře, pátrající po
svém otci. Byl její otec ale skutečně válečný hrdina? Matka věří, že
když zatají pravdu, ochrání tím sebe i svou dceru.
čtvrtek 26. listopadu ve 20 hodin
film D - režie F.W. Murnau
UPÍR Z NOSFERATU
- Jeden z podstatných filmů německého expresionismu, v němž
ústřední hrdina bojuje proti hraběti Orlokovi, který je ve skutečnosti krvežíznivým upírem. Monstrum lze zničit pouze v okamžiku,
kdy přijde do kontaktu s denním světlem. Murnaův snímek bývá
v několika ohledech spojován s prvopočátky hororu. Horor z období němé éry filmu bude doprovozen živou klavírní hudbou.

