KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - PROSINEC 2009

1. až 21. prosince

Koncertní sál

Pondělí 7. prosince v 19.30 hodin

Předplatné poezie

Prakticky až do Vánoc bude v koncertním sále KDJS otevřena
krásná prodejní výstava obrazů, jejichž autorem je sedlčanský
výtvarník

Druhý pořad na předplatné poezie nabídne převzaté představení
pražské Violy. V divadelním sále KDJS uvidí návštěvníci velice hezkou hru, která sklízí úspěch již několik sezon

PETR SŮSA

Hodně smíchu a pár slz
aneb Co život dal a vzal
Betty McDonaldové

Neodkládejte návštěvu této výstavy a přijďte si vybrat vánoční
dárek, který zcela jistě vaše blízké potěší.
Prodejní výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem a potrvá až do 21. prosince. Do
tohoto data je nutné si zamluvené obrázky vyzvednout.

V představení účinkují dvě oblíbené a výborné herečky - matka
s dcerou

Carmen Mayerová a Tereza Kostková
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty
McDonaldové se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Hra přináší schopnost vidět všechny události
z lepší stránky a radovat se z maličkostí. To vše vyplyne ze svěžího
dialogu bezstarostného mládí a moudré zralosti.
Volné vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na
náměstí TGM nebo před začátkem pořadu také v pokladně KDJS.
Studenti mají na představení výraznou slevu!

Petr Sůsa: Kostel v Dublovicích
Neděle 6. prosince v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

Stalo se již zvykem, že našim malým návštěvníkům věnujeme
k Mikuláši hezkou pohádku. Letos jim uděláme radost známým
představením pražského Divadla Extrém

MACH A ŠEBESTOVÁ
– UTRŽENÉ SLUCHÁTKO
Vypravte se s námi za dobrodružstvím fantazie s žáky III. B
a jejich kouzelným sluchátkem. Mach a Šebestová, darebáci Pažout
s Horáčkem, Jonatán a Micka se už na vás těší.
Na motivy oblíbených televizních pohádek Miloše Macourka hru
napsala a režii má Jana Soprová. Hrají:
FRANTIŠEK ČECHOTSKÝ, KLÁRA HANUŠOVÁ, VOJTĚCH DUŘT,
KAROLÍNA NAHODILOVÁ, NELA HERRMANNOVÁ, MICHAELA
SOPROVÁ, ZITA PATÍKOVÁ, JAROSLAV POKORNÝ, JANA SOPROVÁ.
Vstupenky na tuto oblíbenou pohádku si zakupte v předprodeji
na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně
KDJS.

Tereza Kostková
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Čtvrtek 10. prosince v 18.00 hodin

Koncertní sál

Pro zpříjemnění předvánočního času připravili žáci a učitelé
z hudebního oboru Základní umělecké školy Sedlčany koncert,
který nazvali

Zastavení s hudbou
V podání začínajících, ale i pokročilých
žáků zazní skladby různých stylových
období a také vánoční melodie. Přijďte
strávit příjemný předvánoční čas mezi
tyto mladé hudebníky.

Sobota 26. prosince v 15.00 hodin

Mimo předplatné

Na sv. Štěpána odpoledne se v divadelním sále KDJS uskuteční
tradiční, tentokrát již 43.

VÁNOČNÍ KONCERT
Orchestru
Václava HYBŠE
Letos bude v pořadu hlavním hostem populární herec, který se
představí i jako zpěvák

LUDĚK SOBOTA
Čtvrtek 17. prosince v 9.00 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ

Na toto dopoledne nachystala ZUŠ Sedlčany a 2. ZŠ Propojení
pro mladší žáky našich základních škol

Předvánoční představení
Malým divákům se představí pěvecký sbor Zábojáček,
literárně dramatický obor a taneční obor ZUŠ.
Mladí návštěvníci budou mít možnost si poslechnout
vánoční melodie a uvidí zimní hry ve spojení s poezií i tancem.

Čtvrtek 17. prosince v 19.00 hodin

Mimo předplatné

Pro širokou veřejnost je již tradičně v této době určen

Vánoční koncert pěveckých sborů

Záboj a Zábojáček
Moderátorem celého večera bude
Vladimír Voráč. Společně s pěveckými sbory a literárně dramatickým
a tanečním oborem ZUŠ Sedlčany
budete mít možnost vidět část představení Legenda o svaté Anně, které
nastudovaly učitelky zmíněných oborů ZUŠ. Potěšíte se rovněž známými
vánočními melodiemi a po delší době
zazní v pořadu několik částí z Rybovy
vánoční mše Hej mistře. Začátek již v 19.00 hodin.
Vstupenky obdržíte v obvyklém předprodeji nebo před začátkem
v kulturním domě.
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Dalšími hosty a zpěváky budou výborní mladí interpreti

JAN SMIGMATOR

- absolvent konzervatoře, účinkuje v muzikálech Golem a Jack
Rozparovač, celý koncert bude moderovat

VERONIKA SAVINCOVÁ

- studentka 5. ročníku konzervatoře, vystupuje s různými orchestry na naší i zahraniční scéně

BARBORA MOCHOWÁ

- studentka zpěvu a hry na housle, která při výšce 152 cm vzbuzuje údiv svým sametovým altem

MARTIN RŮŽA

- student konzervatoře s neobyčejným hlasem, o němž odborníci mluví jako o zázraku přírody
Dá se říci, že o všech těchto zpěvácích v budoucnu ještě hodně
uslyšíme! Ve svátečně laděném programu zazní nádherné vánoční
koledy a písně, ale také další známé skladby. Namátkou můžeme
jmenovat třeba Bílé Vánoce,
Granada, Rolničky, Mária,
Tichá noc, Nesem vám noviny, Purpura, Šavlový tanec,
Veselé Vánoce a mnoho dalších. Podarujte pod vánoční
stromek svoje blízké či známé vstupenkou na tradiční
koncert, který každoročně
nádherným způsobem završuje neopakovatelnou atmosféru a pohodu Vánoc.
Vstupenky si zajistěte co
nejdříve v předprodeji na
radnici, telefon číslo 318 821
158.

KULTURNÍ KALENDÁŘ - PROSINEC 2009

Veselou pohádku Mach a Šebestová, kterou děti znají z televizních večerníčků, uvede pražské divadlo Extrém v neděli 6. prosince od 15 hodin jako
náš dárek malým divákům k Mikuláši.

Václav Hybš

Nevíte si rady s vánočním dárkem?
Máme pro vás skvělý tip!
Darujte letos kulturní balíček, který pro všechny občany připravil KDJS Sedlčany ve spolupráci s kulturní radou města.
DÁRKOVÝ BALÍČEK NA DIVADLO s kalendářem obsahuje nádherný kalendář našeho předního fotografa Martina Steckera,
malý dárek s vánoční tématikou a především předplatitelskou
průkazku na tři výborné divadelní komedie, které se uskuteční
v kulturním domě v prvních třech měsících nového roku 2010.
Cena balíčku je 490 Kč a v nabídce divadelních her naleznete:

Luděk Sobota

Dany Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ. Hraje Divadlo Kalich Praha a účinkují populární herci Jana Paulová, Pavel Zedníček, David
Suchařípa a další.
Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO. Hraje Agentura Fanny Praha a účinkují oblíbení herci Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika
Nová, Otto Kalus.
Ken Ludwig: DNES HRAJEME CYRANA. Hraje Divadelní společnost Háta Praha a účinkují známí herci (v alternacích) Adéla
Gondíková, Lucie Zedníčková, Jana Šulcová, Vladimír Čech, Lumír
Olšovský, Marcel Vašinka, Filip Tomsa, Ivana Andrlová, Libor
Hruška a jiní.
Věříme, že vás tato nabídka zaujme a dárkový balíček
si v kanceláři předprodeje vstupenek na radnici
zakoupíte pokud možno hned. Určitě nebudete zklamáni!

Zaměstnanci Kulturního domu Josefa
Suka v Sedlčanech přejí všem svým
návštěvníkům a čtenářům Kulturního
kalendáře krásné a pohodové prožití
letošních vánočních svátků a těší se
na setkání s nimi při některém
vánočním pořadu.
3

PROGRAM NA PROSINEC 2009

středa 2. prosince ve 20 hodin
film USA – komedie (2009)
JULIE & JULIA
- Julie Powell žije v Queens, táhne jí na třicet a pracuje v malé
kancelářské buňce, zatímco její známí slaví ohromné úspěchy.
Pustí se proto do zdánlivě šíleného plánu na to, jak využít svou
energii. Rozhodne se strávit přesně jeden rok tím, že uvaří všech
524 receptů z knihy Julie Child, a o svých zážitcích napsat. Hrají M.
Streep, A. Adams, S. Tucci, L. Emond a další. Mládeži přístupné
pátek a sobota 4. a 5. prosince ve 20 hodin
film USA/Canada – akční/drama/sci-fi/thriller (2009)
2012
- Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí a co se odehraje. Do dnešních dní
stejnou věc objevili astrologové, numerologové odhalili vzory, které předpovídají katastrofu biblických rozměrů, která naši planetu
čeká v roce 2012. Varováni jsme byli... Hrají J. Cusack. A. Peet, O.
Platt, D. Glover, W. Harrelson.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 18. a 19. prosince ve 20 hodin
český film – drzá komedie (2009)
ULOVIT MILIARDÁŘE
- Film, který se dotýká aktuálních témat – médií, lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků. Manager Lehký dostane vládní zakázku, aby z konkurenčních
důvodů odstavil podnikatele Grossmana. Pro tento účel si najme
všehoschopného televizního reportéra a rozjede kampaň se zinscenovanou reportáží, ve které Grossman mlátí rómského chlapce.
Média chtějí Grossmana veřejně zostudit...
Mládeži přístupné

úterý 1. prosince v 16.30 hodin
český film – dobrodružný, historický (2009) AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!
Příběh dobrodružné komedie nás zavede do temných zákoutí
mohutného hradu a nedaleké tvrze. Komedie pro celou rodinu.
Hrají D. Prachař, P. Kříž, T. Voříšková, M. Hádek, D. Mesaroš, O.
Jirák, M. Písařík a další.

středa 9. prosince v 18 hodin
film Austrálie – animovaný (2009)
MARY A MAX
- Jedno úžasné přátelství. Mary je osmiletá holka, která žije v Austrálii na předměstí Melbourne. Max je značně obézní dospělý muž
z New Yorku. Co tyhle dva může spojovat? Komunikace prostřednictvím dopisů! Netradiční animovaný film má za námět skutečný
příběh.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 11. prosince ve 20 hodin
film USA – akční/sci-fi/thriller (2009)
NÁHRADNÍCI
- Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpečí svých domovů, prostřednictvím robotických náhradníků – sexy a naprosto dokonalých
mechanických zpodobnění jich samotných. Jde o ideální svět,
v němž neexistuje zločin, bolest, strach a následky. Poklidný život
však je v této utopické společnosti rozbouřen první vraždou za
mnoho let... Hrají B. Willis, R. Mitchellová, R. Pike a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 12. prosince ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2009) CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
- Film je chytrou sexy komedií o mužích , ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží
se opačné pohlaví svádět. Katherine a Gerard v ní ztvárňují dva
kolegy z donucení, kteří se bytostně nesnášejí. Ovšem protiklady
se přitahují. V hlavních rolích hrají K. Heiglová, G. Butler, E. Winter, J. M. Higgins a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 16. prosince ve 20 hodin
film Irsko – komedie (2009)
V HLAVNÍ ROLI JÁ
- Černá komedie tragických rozměrů aneb Zubatá se nepřezouvá. Irská komedie „V hlavní roli Já“ je černá a drsná než většina
černých komedií, které jste mohli doposud vidět. Jejím hrdinou
je člověk, který má oprávněný pocit, že se ocitl na dně. Bohužel
netuší, že i dno může mít sklep. Komedie, u které se bavíte, i když
se za to stydíte, protože v ní opravdu nic není k smíchu.
Mládeži do 12 let nevhodné
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úterý 15. prosince v 16.30 hodin
film USA – komedie (2009)
VÁNOČNÍ KOLEDA 3D
- Ebenezer Scrooge začíná vánoční prázdniny se svým obvyklým
skrblickým opovržením. Ale když ho duchové Vánoc minulých,
přítomných a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči,
odkryjí mu pravdy, kterým starý Scrooge nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností dříve, než bude pozdě. Hrají
J. Carrey, G. Oldman, R. W. Penn, C. Firth a jiní.

čtvrtek 10. prosince ve 20 hodin
Československo - režie E. Schorm (1968) FARÁŘŮV KONEC
- Půvabný příběh kostelníka, kterému se shodou okolností naskytne příležitost vydávat se v zapadlé horské dědině za faráře. Nepravý kněz se zaujetím a vzácným pochopením pro lidské slabosti
plní přijatou roli ke všeobecné spokojenosti obce. Film je úvahou
o povaze mýtu a zároveň zábavným podobenstvím o toleranci jako
nutné podmínce plné, nezkreslené a neoklešťované lidské seberealizace a štěstí. Film byl natáčen v obci Počepice.

