KDJS SEDLČANY

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ÚNOR 2011

Úterý 1. února v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Zveme vás na mimořádný koncert dvou našich předních písničkářů, který se bude konat tento večer v divadelním sále KDJS pod
názvem

Středa 9. února v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Po loňském úspěchu se do našeho města vrací známá pražská
travesti skupina HANKY PANKY, tentokrát premiérově s pořadem

Dvojkoncert
Na jevišti se v atraktivním pořadu, který tvoří dvě samostatné
části, postupně vystřídají oba naši populární zpěváci. V té první
se představí

MIROSLAV PALEČEK
Jedná se o polovinu známé dvojice Paleček - Janík, která patří
k legendám českého folku. V originální interpretaci zazpívá nejen
oblíbené „Ježkárny“ - písně V + W + J, ale i řadu svých osobitých
autorských skladeb, kterým nechybí melodičnost, nevtíravost,
nadhled a humor.
Ve druhé části pořadu pobaví publikum

IVO JAHELKA
Ten je široké veřejnosti znám jako „zpívající právník“ se svými nenapodobitelnými zhudebněnými soudničkami, baladami ze
života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní. Ivo Jahelka
vystoupí v našem kulturním
domě již poněkolikáté a pokaždé
zde měl nevšední úspěch.
Vstupenky na
koncert si zakupte v předprodeji
na radnici. Volejte na telef. číslo
318 821 158.
Čtvrtek 3. února v 8.30 hodin

Nová zábavná show plná nápaditých převleků, humoru, choreografie a známých hudebních melodií spolu se slečnami Dolores,
Stefany, Sofie a Alex. Večer se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií. Pořad je koncipován opět tak, že si na své přijdou
všechny věkové kategorie. Kromě ráčkující princezny přivítáme
na jevišti třeba Leonu Machálkovou, Hanu Zagorovou s Petrem
Rezkem, Lucii Bílou, Dádu Patrasovou, duo Petr Kotvald - Standa
Hložek, současnou královnu hitparád Lady Gagu a také zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Nenechte si ujít pořad nejlepší české
travesti skupiny, který se těší oblibě v řadě měst po celé ČR a SR.
Bližší informace na stránkách www.hankypankyshow.eu.
Vstupenky obdržíte v obvyklém předprodeji na radnici a před
pořadem v pokladně KDJS.
Pondělí 14. února v 18.00 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Nejmenším návštěvníkům kulturního domu z řad dětí 1. stupně
základních škol a mateřských škol je určen zábavný pořad agentury Petra Kubce

PLECHA A NEPLECHA JDOU DO SVĚTA
Hudebně dramatický pořad je volným pokračováním již dříve
u nás uvedeného pásma „Zpátky do pohádky“. Vypravěč pohádek
Plecha a jeho nezbedná hlídačka Neplecha se díky zázračné koloběžce podívají do různých částí naší planety. Společně poodhalí
kulturu a historii některých národů, přiblíží krásy planety Země
a děti si budou moci také zazpívat známé a oblíbené písničky.
Místa v sále je třeba si závazně zamluvit v předprodeji na telefonním čísle 318 821 158.

Koncertní sál

Další prodejní výstavu obrazů v kulturním domě připravila známá výtvarnice z Pyšel

MARIE KOLÁŘOVÁ
Výstavu zahájí slavnostní vernisáž v koncertním sále, na které
promluví sama autorka vystavovaných děl Marie Kolářová. Pro
návštěvníky vernisáže bude přichystáno malé pohoštění. Zájemci
o výtvarné umění si budou moci prohlédnout a případně i zakoupit
krásné olejomalby, pastely či perokresby.
Prodejní výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem. Potrvá až do 16. 3. 2011 a do
tohoto data je také nutné si vyzvednout zamluvené obrázky.
O vystavující umělkyni se více dozvíte na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře.
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Předplatné divadla

Předplatitelský cyklus divadelních her bude pokračovat detektivním příběhem slovenského dramatika Leopolda Laholy

SKVRNY NA SLUNCI
Je mnoho dramat se silným příběhem, ale málo těch, která je
vyprávějí tak napínavým způsobem a zároveň s jistou dávkou
humoru. Uprostřed jedné noci se hrou náhody zcela změní životy
trojice hrdinů této hry a odhalí se jejich skrytá tajemství. Zpočátku
komická situace se obrací, protože pomsta nemůže být spravedlivá a každé zlo plodí další zlo.
Režie: René Přibil, režijní spolupráce: Petr Kracik.
Hrají známí pražští herci:

JAN RÉVAI
EVA KODEŠOVÁ
ONDŘEJ KAVAN nebo
MARTIN KUBAČÁK
RENÉ PŘIBIL nebo
KAREL SOUKUP
Zbývající vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na náměstí
TGM nebo před začátkem hry přímo v pokladně KDJS.
Neděle 20. února v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

Divadelní společnost Františka Kreuzmanna z Prahy přijede našim dětem zahrát pohádkový příběh z jižních Čech o dvou
rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství Jakuba
Krčína nazvaný

V neděli 20. února od 15 hodin uvidí děti s rodiči hezkou pohádku Tajemství
lesní tůně, kterou jim zahraje Divadelní společnost Františka Kreuzmanna.
Středa 23. února v 19.30 hodin

Divadelní dárkový balíček

Druhé představení z divadelního dárkového balíčku u nás uvede
Divadlo Kompanyje Praha, které zahraje výbornou komedii francouzského autora Gillese Dyreka

BENÁTKY POD SNĚHEM
Setkání dvou spolužáků a jejich partnerek po deseti letech u společné večeře tentokrát nevyvrcholí milostným propletencem, ale
místo toho jedna z partnerek přijímá - po počátečních rozpacích
- roli obyčejné dívky z rozvojové země a sbírá milodary pro svůj
chudý lid...

Tajemství lesní tůně
Tentokrát se vypravíme do jižních Čech, do kraje protkaného
potůčky a potoky, řekami a říčkami a množstvím nádherných rybníků a tůní. U jedné takové tůně žijí dva rybáři Matěj a Mikeš. Ti
náhodou vyslechnou pověst o tajemství Jakuba Krčína, které je
ukryto na jejím dně. Jestli se podaří paní všech vod Bršlici a hejkalovi Kociánkovi toto tajemství uchránit před lidskou chamtivostí,
zabránit katastrofě a vysvobodit jednu dušičku z moci pekelné, to
všechno uvidíte v naší krásné pohádce.
V režii Františka Kreuzmanna hrají: Milada Čechová (paní Bršlice), Ivan Remta nebo Bohumír Starý (hejkal), František Kreuzmann (Mikeš), Rostislav Trtík (Matěj), Vladimír Čech (hlas čerta),
Tomáš Karger (hlas Jakuba Krčína).
Vstupenky na pohádku si zajistěte včas v kanceláři předprodeje
na radnici, telefon číslo 318 821 158, nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS.
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Režii hry má Milan Schejbal a na jevišti se představí hvězdy
z populárního televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě:

MARKÉTA PLÁNKOVÁ, KRISTÝNA JANÁČKOVÁ, JIŘÍ
PLOYHAR, RADIM FIALA nebo PETR HALBERSTADT.
Volné vstupenky jsou k dostání v obvykém předprodeji na
náměstí TGM nebo před představením také v pokladně kulturního
domu.

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ÚNOR 2011
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Středa 2. března v 19.30 hodin

Mimo předplatné

MARIE KOLÁŘOVÁ

Na tento večer jsme připravili pro všechny příznivce dobré nálady zábavný pořad

Setkání s Fouskem
aneb Nemám čas lhát
Návštěvníkům pohodového večera se představí všestranný umělec - známý bavič, zpěvák, písničkář, básník a vypravěč

„Vážení přátelé výtvarného umění, v Sedlčanech vystavuji již
počtvrté a velice ráda. Vystavuji olejomalby, pastely a perokresby. Maluji dlouhá léta a od roku 1994 se tím i živím. V Pyšelích
máme s manželem malou galerii, kde mimo prodeje svých obrazů
také vedu kurzy malování pro děti i dospělé. Od loňského roku též
učím v ZUŠ Čerčany. Vystavuji, ilustruji a tvořím návrhy na propagační materiály (loga, pohlednice PF apod.). Přijďte se podívat
na moje obrazy. Na vernisáži 14. 2. 2011 v 18 hodin uvidíte i mne
a můžeme si spolu přiťuknout. Těší se na vás Marie Kolářová.“

JOSEF FOUSEK
Diváci znají Josefa Fouska z televizních obrazovek, kde vystupoval často v pořadech Divadla Semafor spolu s Jiřím Krampolem
a dalšími komiky. Pořad je koncipován jako osobní zpověď Josefa
Fouska, který návštěvníkům nabídne i řadu novinek ze svého bohatého repertoáru - od humoru přes písničky až baladám a filozofii.
Josef Fousek během vystoupení také pohotově reaguje na projevy publika, což vyvolává spoustu legrace. Po skončení pořadu se
budou prodávat knížky, básně a CD Josefa Fouska.
Zakupte si včas vstupenky na vtipný a zábavný pořad, kterých je
v poslední době pomálu.
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PROGRAM NA ÚNOR 2011

pátek a sobota 4. a 5. února ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)

FOTŘI JSOU LOTŘI

- Ve třetím díle Jebalovic
komediální rodinné kroniky se
schyluje k velkému třesku. Greg
se chce konečně stát neformální
hlavou rodinného klanu, čemuž
se Jack pochopitelně brání. Přišel
na to, že povolání zdravotní bratr
není to pravé a nesype, kolik by
chtěl. Hrají B. Stiler, R. De Niro
a další.
Mládeži přístupné

sobota 19. února ve 20 hodin
český film – rodinná komedie (2010)
RODINKA
- Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka se
vrací po více než třiceti letech. Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny a „novými“ rodinnými příslušníky, o které se rodinka
za více než třicet od svého vzniku rozrostla. Hrají J. Štěpánková,
D. Kolářová, J. Hanzlík a další.
Mládeži přístupné
pátek 25. února ve 20 hodin
film USA – horor (2010)
PARANORMAL ACTIVITY 2
- Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy
a připravit se na pár bezesných nocí. Nevěřili byste, jak strašidelné
můžou být záběry z průmyslových kamer. Ukazují znepokojeným
majitelům, co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí.
Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek 11. února ve 20 hodin
film USA – komedie (2010)
NA DORAZ
- Peter je otec v očekávání. Jeho manželka má každou chvíli rodit
a on by chtěl být u toho. Peter spěchá na letiště, aby stihl letadlo
domů z Atlanty, jenže nastanou komplikace. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou, když potká Ethana Tremblaye. Hraje
R. Downey a další.
Mládeži přístupné

sobota 26. února ve 20 hodin
český film – černá komedie (2010)
TACHO
- Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše.
Po havárii, při níž se těžce zraní spolujezdec, shání Alexův manažer
zoufale náhradníka. Po osudovém setkání s dívkou se Alex překvapivě rozhodne, že životní závod s ním pojede právě ona. Hrají
D. Landa, O. Lounová a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné

sobota 12. února ve 20 hodin
film USA – akční komedie (2010)
BENGA V ZÁLOZE
- Detektiv Allen a jeho nový parťák Terry si idealizují kolegy Dansona a Highsmithe, ale na každého policistu se někdy usměje štěstí. Jde o příležitost, jaká se naskytne jednou za život, ale mají na
to, aby se jí chopili? Hrají W. Ferrell, M. Vahlberg, E. Mendesová
a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 18. února ve 20 hodin
film Švédsko – kriminální drama (2010)

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA

- Film je adaptací třetí části knižní trilogie „Milénium“ Stiega Larssona. Lisbeth Salanderová
plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří
se ji pokusili zabít, a také vládním institucím,
které jí téměř zničili život... Hrají M. Nyqvist,
N. Rapace, L. Endre a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
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úterý 1. února v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2010) - český dabing (95 min.)

JÁ, PADOUCH

- Udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku. A protože si na post veřejného nepřítele číslo jedna brousí zuby Gruův
největší oponent Vektor, rozhodne se tenhle padouch pro dosud
nevídaný zločin. Ukradne Měsíc! Ano, ten na obloze. Dabing
J. Lábus, J. Přeučil a jiní.
úterý 15. února v 16.30 hodin
film USA – animovaný rodinný (2010) – český dabing (92 min.)

NA VLÁSKU

- Když se nejhledanější a nejfešnější bandita království Rider ukryje
v tajemné věži, skončí jako rukojmí Locilky, krásné a nezkrotné
dospívající dívky, která je zavřena ve věži a je majitelkou dlouhých
magických zlatých vlasů a touží se dostat z věže ven...

