KDJS SEDLČANY
Pondělí 1. března v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2010
Předplatné poezie

Závěrečný pořad na předplatné poezie bude patřit renesanční
a barokní poezii alžbětinské Anglie a dobovým skladbám pro sólovou loutnu a má název

ALCHYMIE LÁSKY
Pořad připravili a účinkují v něm známí umělci

ALFRED STREJČEK - přednes
JINDŘICH MACEK - loutna
V krásném poetickém programu zazní verše W. Shakespeara, F. Bacona, E. de Vere, E. Spensera, W. Ralegha, J. Fletchera,
G. Chapmana a jiných velikánů té doby. Návštěvníci uslyší též
loutnové kompozice J. Whitfielda, J. Dowlanda, P. P. Raimonda,
V. Capiroly a H. Newsidlera.
Pořad chce posluchačům představit jedno z kulturně nejbohatších období anglických dějin, které svou jedinečnou atmosférou
poznamenalo celou světovou kulturu. Loutnové kompozice budou
interpretovány na vzácné nástroje zhotovené podle historických
originálů.
Volné vstupenky se prodávají v kanceláři předprodeje na radnici
a před začátkem pořadu také přímo v pokladně KDJS. Studenti
mají na tuto akci výraznou slevu!
Neděle 7. března v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V kulturním domě uvede pražské Divadlo AHA! známou pohádku Carla
Collodiho

Pondělí 8. března v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Po delší odmlce přivítáme v divadelním sále KDJS vynikající
a velice oblíbené folkové interprety se svojí skupinou

HANA A PETR ULRYCHOVI
a skupina JAVORY

Populární brněnská
dvojice sourozenců Ulrychových spolu hraje a zpívá již od roku 1964. Za
celou tuto dobu jejich
obliba u posluchačů vůbec nepoklesla a naopak
jsou stále více žádáni.
Nádherné písničky v jejich podání – Kdysi před
lety, Nechoď do kláštera,
Javory, O naději, Putovali
kdysi hudci a další - jsou
doslova pohlazením na duši. Na koncertě je doprovází výborná
skupina JAVORY, která hraje v tomto složení:
Kateřina Štruncová - housle, zpěv, Dalibor Štrunc – cimbál,
zpěv, Martin Adamus – baskytara.
Po nedávném úspěšném koncertu Spiritual kvintetu čeká na
naše obecenstvo další nádherný hudební zážitek.
Zajistěte si vstupenky včas v obvyklém předprodeji na radnici,
telefon 318 821 158.
Pondělí 15. března v 19.30 hodin

Předplatné – dárkový balíček

Závěrečné představení na nové předplatné – vánoční dárkový
balíček – přijede zahrát Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské, která uvede americkou komedii o všedních věcech nevšedního divadelního života od Kena Ludwiga

DNES HRAJEME CYRANA

PINOKIO
Bezdětný řezbář si pro potěšení vyřezal z očarovaného polínka
loutku panáčka s dlouhým nosem – Pinokia, jehož největší touhou
bylo stát se opravdovým klukem. A jako správný kluk se vydává do
školy a do světa, kde ho čeká spousta zážitků a dobrodružství. Na
konci svého zázračného a úsměvného putování dojde k poznání, že
největší silou světa je láska a dobrota srdce.
Režii představení má Miroslav Pokorný a v představení hrají:
RADOVAN KLUČKA, KAMILA VIKTORINOVÁ, PAVLA BEČKOVÁ, JAKUB STICH, MARKÉTA BUREŠOVÁ, MILOŠ MAZAL, VRATISLAV HADRABA, LUCIE VLASÁKOVÁ a ONDŘEJ ČERNÝ.
Vstupenky na hezkou a známou pohádku si zakupte včas v přízemí radnice nebo půl hodiny před začátkem v pokladně kulturního
domu.

Bensonova zadlužená kočující divadelní společnost, kterou
opouštějí její zoufalí členové, zavítala do Buffala. Zde v šesti lidech
zkouší Cyrana z Bergeracu a právě dnešní představení může
zachránit uvadající kariéru ředitele i jeho manželky Charlotte. Vrátí se jejich dcera k divadlu? Proslaví se Charlotte u filmu? Bude
Benson vůbec schopen dohrát, když se ne vlastní vinou ocitl pod
vlivem alkoholu? Dozví se hluchá tchýně Ethel, jaká hra se dnes
vlastně hraje?
V režii Lumíra Olšovského hrají v alternacích přední pražští herci: Libor Hruška/Petr Pospíchal/Marcel Vašinka, Ivana Andrlová/
Olga Želenská, Jana Šulcová/Ludmila Molínová, Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhlíková, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Michal Hruška/
Filip Tomsa, Vladimír Čech/ Petr Gelnar.
Zbývající volné vstupenky si můžete zakoupit v našem předprodeji na náměstí TGM.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2010
Čtvrtek 18. března v 8.30 a 10 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Pražská umělecká agentura Mario připravila pro nejmenší
návštěvníky kulturního domu z řad dětí 1. stupně základních škol
a z mateřských škol výpravnou pohádku Dalibora Pluskala

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
Půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné a lakomé
pekařce Jíře vychází z lidového přísloví „pýcha předchází pád“.
Pohádka je veselá, ale obsahuje i ponaučení o tom, že by se lidé
měli k sobě navzájem hezky chovat. A co se stane, když tomu tak
není? Zlo bývá vždy po zásluze potrestáno. Režie: Samiha Maleh.
Hrají: Hana Czivišová, Petr Takáč, Tomáš Černý.
Místa v sále je třeba si zamluvit na telefonu 318 821 158.
Úterý 23. března v 18 hodin

www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 30. března v 19.00 hodin

Předplatné divadla

Letošní 46. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany zahájí
již tradičně svým krátkým vystoupením starosta města Ing. Jiří
Burian a po něm uvede Severočeské divadlo opery a baletu Ústí
nad Labem světoznámý balet o čtyřech dějstvích od Petra Iljiče
Čajkovského

LABUTÍ JEZERO

Koncertní sál

První doprovodnou akcí letošního hudebního festivalu Sukovy
Sedlčany bude výstava fotografií a keramiky. V koncertním sále
představí svoje díla

Jitka Růžičková - fotografie
Jan Pešta - keramika
Slavnostní vernisáž zahájí úvodním slovem Vladimír Voráč a na
klavír zahraje Jitka Mihaliaková.
Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a navíc
před každým večerním pořadem. Potrvá do 23. dubna 2010.
O vystavujících umělcích se více dozvíte na třetí straně.
Ve dnech 29. března - 30. dubna 2010 bude ve vstupních prostorách Kulturního domu Josefa Suka instalována nová výstava.
V rámci projektu „Vltava - řeka k poznání“, spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, vznikají pod rukama studentů GaSOŠE Sedlčany zajímavá
výtvarná, literární i vzdělávací dílka a díla. A právě ta budou na
plánované výstavě představena. Výstava bude přístupná ve všední
dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem KDJS.
Na vaši návštěvu se těší studenti Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické Sedlčany.
Středa 24. března v 19.30 hodin

Koncertní sál

Velice příjemný večer čeká na návštěvníky pořadu, který je
nachystán do koncertního sálu a vystoupí v něm chorvatská zpěvačka

ANNA KORDIĆ
V pořadu nazvaném „Písně modrého Jadranu“ zazpívá v chorvatském jazyce nejkrásnější melodické písně z dalmátské pop
music. Anna Kordić je amatérská zpěvačka žijící střídavě v Praze
a na ostrově Vis nedaleko od Splitu a její program je všude přijímán
velice příznivě a diváci odcházejí z koncertu s hezkými zážitky.
Také na tento koncert obdržíte vstupenky v předprodeji na radnici a před začátkem v KDJS.
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Labutí jezero je patrně nejslavnější a nejznámější klasický balet,
který je součástí repertoáru všech světových scén. Baladický příběh o lásce prince a krásné Odetty, kterou zlý černokněžník Rudovous proměnil v labuť, je mistrovským dílem posvěcené geniální
hudbou P. I. Čajkovského. Na celém světě divácky nejoblíbenější
balet uvidí naše publikum v choreografii Vladimíra Načase. Hlavní
postavy baletu ztvární sólisté Margarita Plešková (Odetta – Odilia), Vladimír Gončarov (Princ), který za tuto roli obdržel prestižní cenu Thálie za rok 2008, Pavel Enekeš (Šašek), Róbert Király
(Rudovous).
Režie: Vladimír Nečas, dirigent: Milan Kaňák, choreografie: Lev
Ivanov, Marius Petipa, Vladimír Nečas, libreto: V. P. Begičev, V.
F. Gelcer, scéna: Josef Jelínek.
Tančí: Petr Popovský, Táňa Dědovská, Michal Švarc, Róbert
Sadovský, Julia Geist, Lilia Markouch, Elena Mazanova, Lada
Pešková, Vladimíra Podhorná, Natalia Vassina, Vjačeslav Pleškov, Vladimír Kamenev, Jelena Kinkeris a další sólisté, členové baletního souboru a Baletní studio SDOBÚL. Hraje: Orchestr
Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem.
Zbývající volné vstupenky na toto zcela mimořádné představení
jsou k dostání v kanceláři předprodeje v přízemí radnice.

www.kdjs-sedlcany.cz
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Jitka Růžičková

V komedii Dnes hrajeme Cyrana, kterou uvede pražská Divadelní
společnost Háta na předplatné divadelního balíčku, vystupuje hned
celá plejáda známých herců (KDJS, 15. března, 19.30 hodin).

„Narodila jsem se v roce 1971. Po ukončení ZŠ jsem vystudovala SOŠ, obor farmaceutický laborant. V roce 2005 jsem dokončila
VOŠ v Sezimově Ústí, pedagogické studium s rozšířenou speciální
pedagogikou. V současné době studuji Fotografickou školu v Praze. Několik let jsem pracovala s mentálně a tělesně postiženými lidmi. V této oblasti jsem zůstala pracovat i nadále v neziskové organizaci v Benešově. Podporujeme tyto lidi v zaměstnání na běžném
trhu práce. Tam jsem také poznala talentovaného muže Jana Peštu
z ICSS (Integrované centrum sociálních služeb) v Odlochovicích,
se kterým jsme se dohodli, že vám rád představí své keramické
výrobky, které budou společně s mými fotografiemi vystaveny.
V loňském roce jsme se umístili s fotografiemi s příběhem člověka s postižením na 2. místě v soutěži PR neziskových organizací
pod názvem „Být vidět 2009“. Soutěž pořádalo občanské sdružení
Agnes. Dalším z mých loňských úspěchů bylo 1. místo ve fotografické soutěži „Pohyb v přírodě – příroda v pohybu“, kterou uspořádalo Centrum ekologické výchovy Ochrana fauny ČR. A v roce
2008 jsem zvítězila ve fotografické soutěži „Čím je pro mě kůň“,
pořádané společností Equichannel a časopisem Jezdectví.
Ráda bych vás všechny pozvala do koncertního sálu KDJS
Sedlčany na vernisáž mé výstavy v úterý 23. března od 18 hodin.
Výstavu bude možné zhlédnout až do 23. dubna 2010.
Doufám, že vás fotografie i keramika potěší...“

Na krásný zážitek se mohou těšit návštěvníci koncertu oblíbeného
sourozeneckého dua Hany a Petra Ulrychových, které doprovází
výtečná skupina Javory (KDJS, 8.března, 19.30 hodin).
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PROGRAM NA BŘEZEN 2010

pátek a sobota 5. a 6. března ve 20 hodin
film F – komedie, krimi (2009)
GALIMATYÁŠ
- Kriminální a nezvykle akční komedie nás zavede mezi obchodníky se zbraněmi. Těm se na ruce podíváme se svérázným humorem, francouzským šarmem a neobvyklým vizuálním ztvárněním.
Komedie od J. P. Jeuneta ve stylu filmu Amélie z Montmartru.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 26. a 27. března ve 20 hodin
film ČR – drama (2010)
KAWASAKIHO RŮŽE
- Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Kdo
může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim
čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí
spasit. Nový film J. Hřebejka se snaží najít odpovědi. Hrají M.
Huba, D. Kolářová, L. Vlasáková a jiní.
Mládeži přístupné

středa 10. března ve 20 hodin
film USA – hudební (2010)
FAME – CESTA ZA SLÁVOU
- Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života. Remake muzikálu z roku 1980, ve kterém
sledujeme studium vyjímečné skupiny tanečníků, zpěváků, herců
a umělců na newyorské umělecké škole. Hrají A. Book, K. Flores,
P. McGill a další.
Mládeži přístupné
pátek a sobota 12. a 13. března ve 20 hodin
film ČR/SR – drama (2010)
NEBE, PEKLO… ZEM
- Mladá, sebevědomá baletka Klára dostane nabídku tančit v jednom z nejlepších baletních souborů na světě. Trénuje jako o život,
aby si splnila svůj sen. Zároveň musí řešit problém se svým přítelem Tomášem, kterého přistihla při nevěře. Hrají Z. Kanócz, D.
Bláhová, J. Korn a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné

úterý 9. března v 16.30 hodin
film F - rodinná komedie (2009)
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
- Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané
verzi konečně dostávají do kin. Mikuláše a jeho spolužáky si oblíbily děti na celém světě.
úterý 23. března v 16.30 hodin
film F – rodinný, animovaný (2009) - český dabing

ARTHUR A MALTAZAROVA POMSTA

- Nyní příběhy malého hrdiny pokračují. Dnes se má naposledy
vrátit do říše Minimojů a setkat se s princeznou Selénií. Na hostině
však dostane vzkaz, že princezna je v nebezpečí.
středa 17. března ve 20 hodin
film USA/GB/Austrálie – dobrodružný (2010)

SHERLOCK HOLMES

- Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se,
že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho
pověstný intelekt. Hrají R. Downey Jr, J. Law, R. McAdams, M.
Strong.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 19. a 20. března ve 20 hodin
film USA – romantická komedie (2010)

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

- Jane je rozvedená, má tři dospělé děti a prosperující restauraci
s pekařstvím. Pak po době potká svého ženatého ex-manžela
a zjistí, že stará láska nerezaví. Právě se svým ex-manželem podvedla tu, s níž ji podváděl. Hrají M. Streep, A. Baldwin, S. Martin
a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
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čtvrtek 11. března ve 20 hodin
film F/I/E - (1972), režie Luis Buňuel

NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE

- Snímek vypráví o skupině přátel z vyšší společnosti, která se
neustále snaží sejít se ke společnému obědu, večeři nebo zajít na
čaj. Jejich pokusy však vždycky skončí neúspěchem, zapříčiněným
většinou velmi zvláštními, až absurdními okolnostmi.
čtvrtek 25. března ve 20 hodin
film I - (2008), režie Matteo Garrone
GOMORA
- Syrová freska režiséra M. Garroneho byla natočena podle odvážného svědectví italského novináře Saviana, které se stalo bestsellerem a vyšlo již v 18 jazycích. Gomora je film o zlu, moci, mafii,
ne o šarmantních mafiánech.

