KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - PROSINEC 2010

1. až 21. prosince 2010

Koncertní sál

V koncertním sále KDJS bude i v prosinci otevřena předvánoční
prodejní výstava obrazů skupiny

MERITUM ARS
Skupinu tvoří přední výtvarníci Jiří Maxa, Miloš Kalista
a Milan Eberl. Nezapomeňte tuto výstavu navštívit a vybrat si hezký a vkusný vánoční dárek. Zamluvená díla je nutné si vyzvednout
před ukončením výstavy, která potrvá do 21. 12. 2010.
Neděle 5. prosince v 15.00 hodin

Čtvrtek 9. prosince v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Co by to bylo za Vánoce, kdyby se u nás v jejich rámci neuskutečnil tolik populární

Vánoční koncert
Orchestru Václava Hybše
který se letos ponese ve slavnostním duchu oslav 75. narozenin Václava Hybše a 50. výročí založení jeho orchestru.

Pro rodiče a děti

Mikulášská pohádka pro rodiče s dětmi! V letošním roce připravil kulturní dům pro svoje malé návštěvníky jako dárek k Mikuláši krásnou a známou televizní pohádku

Hosty „Vánočního koncertu 2010“ budou známí umělci:

S ČERTY
NEJSOU ŽERTY
Divadelní adaptace velice oblíbené televizní pohádky, ve které
pekelníci pomohou mlynáři Petru Máchalovi ke štěstí. Hraje Divadlo hudby Nymburk, režie Vít Špinka, hrají T. Vydra, M. Daněk, J.
Truhlářová, I. Špinková, M. Kubát, R. Keith, M. Novák, D. Vaníčková, J. Štychová, Z. Piskáček, J. Vetešník, D. Dragoun, R. Šťastný, P. Kurtiš, M. Kučera, V. Štych, M. Dovičín, Z. Šranková, A. M.
Vaníčková, K. Šťastná, M. Čejková, D. Pecháčková.
POZOR!!! Ihned po skončení pohádky obdrží každé dítě ve
vstupní hale KDJS malý dárek přímo od samotného Mikuláše!!!
Vstupenky na pohádku spojenou se symbolickou mikulášskou
nadílkou si zakupte v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před
začátkem hry v pokladně kulturního domu.
Pondělí 6. prosince v 18.00 hodin
Mimo předplatné
Žáci a učitelé základní umělecké školy pro vás připravili příjemný
program

IVETA DUFKOVÁ

vynikající zpěvačka, sólistka Hudebního divadla v Karlíně,
kde vytvořila řadu hlavních rolí

VLASTIMIL HARAPES

přední český choreograf, tanečník, ale také skvělý herec a zpěvák

JAN SMIGMATOR

výtečný zpěvák, účinkuje v několika muzikálech a zde bude
celý program také moderovat

IRENA KOUSALOVÁ

výborná talentová zpěvačka, kterou si návštěvníci budou
určitě pamatovat z minulých ročníků

HANA HLOŽKOVÁ

úžasná houslistka, studovala v Paříži a New Yorku a našla si
čas i na šňůru vánočních koncertů.

Adventní představení žáků
ZUŠ Sedlčany

Diváci se mohou těšit na nádherné vánoční písně a nejznámější
koledy - např. Ave Maria, Purpura, Bílé Vánoce, Adeste Fideles,
Šťastné Vánoce, Tichá noc, Veselé vánoční hody, Štědrej večer
nastal, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé
Vánoce a mnoho jiných.

V pořadu vystoupí žáci nejen hudebního oboru, ale i malí tanečníci. Společně doprovodí toto představení také výtvarníci a žáci
literárně dramatického oboru. Vstupné dobrovolné.

Vstupenky na oblíbený koncert Orchestru Václava Hybše si zajistěte co nejdříve v našem předprodeji!
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Středa 15. prosince v 19.00 hodin

Mimo předplatné

Pro letošní předvánoční čas je opět nachystán

Vánoční koncert pěveckých sborů
ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK
Koncert moderuje Vladimír Voráč

Na programu bude klasický vánoční repertoár a posluchači
uslyší nejen oblíbené vánoční písně, ale i půvabné vánoční melodie z oblasti populární tvorby. Se svým pásmem vystoupí rovněž
v loňském roce nově vzniklý lidový soubor ZUŠ pod vedením Ivety
Balkové. V pořadu se představí také žáci tanečního oboru ZUŠ.
Za sbormistrovský pult se tentokrát postaví vedle Vladimíry
Severové i nová vyučující v ZUŠ Sedlčany - Marie Křížková.
Také na tento koncert se prodávají vstupenky v obvyklém předprodeji v přízemí radnice.
Neděle 26. prosince v 15.00 hodin

Mimo předplatné

Letošní vánoční svátky v našem městě opět vyvrcholí na sv. Štěpána v divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka nádherným

Vánočním koncertem
Účinkovat na něm bude výtečný soubor

MUSICA BOHEMICA
Dirigent

Jaroslav Krček

Program, který již dlouhá léta neodmyslitelně patří k českým
Vánocům, je velice oblíbený všemi generacemi, několikrát jej
uvedla Česká televize i Český rozhlas a nese název

Štědrej večer nastal
Musica Bohemica byla založena v roce 1975 dirigentem a skladatelem Jaroslavem Krčkem, který je dosud uměleckým vedoucím souboru. Tento komorní soubor tvoří osm instrumentalistů,
tři zpěváci a umělecký šéf. Musica Bohemica používá historické
nástroje, lidové nástroje i nástroje vlastní konstrukce. Pravidelně
koncertuje v Japonsku a ve Španělsku. Soubor vydal přes 40 CD
a jeho vánoční titul A Ceremony Of Carols získal ocenění „Recording
Of Month“ prestižního magazínu Classical Music on Web. Stylově
překrásně laděný vánoční program nabídne návštěvníkům kromě
jiného Zpěvy vánoční (autor Jaroslav Krček), Hudbu pro čas Vánoc
(rovněž od J. Krčka), České a moravské koledy a mnoho dalších
kouzelných skladeb. Celý pořad slovem provází Jaroslav Krček.
Zakupte si vstupenky na tradiční vánoční koncert včas a můžete
je rovněž darovat pod vánoční stromek jako velice milý a vítaný
dárek.
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Nezapomeňte na dárek pro své blízké:

DIVADELNÍ
DÁRKOVÝ BALÍČEK
Kulturní dům připravil již podruhé pro všechny milovníky divadla
krásný dárek ve formě Divadelního dárkového balíčku. Ten nachystaly velice vkusně pracovnice Regionálního informačního střediska
a je k dostání v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí radnice.
Balíček obsahuje kalendář Sdružení obcí Sedlčanska pro rok 2011,
malou vánoční pozornost a především předplatitelskou poukázku
na tři atraktivní divadelní hry, které budou uvedeny v prvním čtvrtletí roku 2011. Jedná se o tato představení:

Sam Shepard:
LÁSKOU POSEDLÍ

Divadlo Ungelt Praha
Účinkují: Miroslav Etzler, Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička,
Vilém Udatný. Drama o vášních a tajemstvích života patří k vůbec
nejúspěšnějším titulům na repertoáru tohoto divadla.

Gilles Dyrek:
BENÁTKY
POD SNĚHEM

Divadlo
Kompanyje Praha
Účinkují hvězdy
z televizního seriálu
Ordinace v růžové
zahradě - Markéta
Plánková, Radim Fiala, Kristýna Janáčková, Jiří Ployhar.
Nová
komedie
o setkání spolužáků
s partnerkami po
deseti letech.

Půvabná herečka Markéta Plánková bude
účinkovat ve hře Benátky pod sněhem

Zdeněk Jirotka: SATURNIN

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Pavel Nový, Radka Filásková, Jaroslav Someš, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský a další. Známé komické příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka,
doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše.
Závěrečné kulturní vystoupení letošního roku obstará výtečný soubor
Musica Bohemica v čele s dirigentem Jaroslavem Krčkem. Jejich Vánoční
koncert je na programu 26. prosince od 15 hodin.

Neodkládejte zakoupení divadelního dárkového balíčku - v prosinci máte vlastně poslední možnost!!!
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pátek a sobota 3. a 4. prosince ve 20 hodin
film ČR – drama (2010)
BASTARDI
- Příběh z prostředí praktického školství bez povrchnosti, klišé
a přetvářek. Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to
dopadne, když selže systém. Děj se odehrává v drsném prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků – mladých násilníků - je
obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Vymahatelnost
práva u mladistvých pachatelů je téměř nulová, takže někdo musí
vzít spravedlnost do vlastních rukou. Hrají T. Magnusek, L. Potměšil, S. Rašilov a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 17. a 18. prosince ve 20 hodin
film USA – akční (2010) EXPENDABLES - POSTRADATELNÍ
- Říkají si Expendables a jsou nejlepšími žoldáky na světě. Jediné,
co dobře znají, je válčení. Mají svrhnout nelítostného jihoafrického
diktátora, ale zjistí, že se ocitli v pasti. Začíná nelítostný zápas, na
jehož konci je jen jeden vítěz. Hrají S. Stallone, J. Statham, Jet Li,
M. Rourke a další.
Mládeži do 12 let nevhodné

úterý 7. prosince v 16.30 hodin
film Belgie – animovaný, rodinný (2010)
úterý a středa 7. a 8. prosince ve 20 hodin
film ČR – tragikomedie (2010)
OBČANSKÝ PRŮKAZ
- Hořká komedie o tom, jací jsme byli v 70. létech, kdy big beat
a dlouhé vlasy byly rebélií proti „tesilové“ instituci, rebélií proti
kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebélií proti husákovskému socialismu, kdy k tomu, abyste dostali přes
pusu od policisty, stačilo mít právě jen ty dlouhé vlasy a natržený
občanský průkaz. Hrají L. Kovář, M. Vrba, A. Geislerová, J. Macháček, J. Šulcová a další.
Mládeži přístupné

pátek a sobota 10. a 11. prosince ve 20 hodin
film USA – romantický, dobrodružný (2010)

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

- Liz Gilbert je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy světa a současně se pokouší znovu najít a probudit své
pravé já. Snímek je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu a dokazuje, že existuje více způsobů, jak si užívat
a poznat svět. Hrají J. Robertsová, J. Franco, R. Jenkins, V. Davisová a další.
Mládeži přístupné
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SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ

- Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození až
do dospělosti. Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě
plné dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně
Shelly. Když máš kámoše, není co řešit....

čtvrtek 16. prosince ve 20 hodin
- Německo / Francie / Česko, 2008, režie Uli Edel, 144 min

BAADER MEINHOF KOMPLEX

- Molotovův koktejl sexu, násilí a nebezpečných ideálů. Ze společenského kvasu šedesátých let vznikla v Německu odbojová skupina zvaná Frakce Rudé armády. Její vzestup a pád líčí s pověstnou
německou precizností film nominovaný na Oskara a Zlatý glóbus.

