KDJS SEDLČANY
Středa 2. března v 19.30 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2011
Mimo předplatné

Příznivcům dobré nálady, hezkých písniček a inteligentního
humoru je určen pořad nazvaný

Setkání s Fouskem
aneb Nemám čas lhát

Neděle 13. března v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Zveme
vás na hru, kterou na motivy pohádky Z tisíce a jedné noci napsala
Kristina Herzinová a přijede ji zahrát divadelní soubor Mladé scény Ústí nad Labem

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

Zábavný večer se známým bavičem, zpěvákem,
básníkem a vypravěčem, kterého široká veřejnost
zná z televizních pořadů divadla Semafor, kde
vystupoval společně s Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem a dalšími osobnostmi. Návštěvníci uslyší jeho vtipné básně, epigramy, písničky,
aforismy, ale také řadu novinek z jeho repertoáru,
který obsahuje vše - od filozofie přes humor až
po balady. To všechno si připravil pro publikum
v našem divadelním sále oblíbený

JOSEF FOUSEK
Po skončení pořadu bude možné si zakoupit jeho CD, knížky
a básně. Vstupenky na tento pořad obdržíte v kanceláři předprodeje na radnici.
Středa 9. března v 19.30 hodin

Předplatné poezie

Závěrečný díl předplatitelského cyklu večerů poezie přinese jedinečný pořad, který je součástí programu pražské Lyry Pragensis
a vznikl ke 400. výročí vydání Shakespearových Sonetů

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ
SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
Smyslem projektu je prezentovat Shakespearovy Sonety jako
živou a zcela současnou poezii, ve které člověk mluví k člověku,
jako intimní dialogy či básnickou korespondenci - odtud i jeho
název. V kombinovaném autorském pořadu vystupuje známý překladatel, univerzitní profesor

Martin Hilský
a špičkový hudební skladatel, jehož písně má na repertoáru většina našich předních zpěváků

Daniel Dobiáš
Součástí projektu je doprovodný komentář Martina Hilského
a jeho účelem je zajímavou formou přiblížit divákům Sonety v kontextech anglické a evropské renesance. Daniel Dobiáš je autorem
hudby a sám zhudebněné Sonety zpívá a prezentuje jako výrazové
šansony.
Volné vstupeny si můžete zakoupit v předprodeji na náměstí
TGM nebo před začátkem pořadu v pokladně KDJS. Pořad je vhodný také pro studenty gymnázia, kteří na něj mají velice výraznou
slevu.

Známý příběh z nádherné knihy pohádek je o tom, jak Dobro
a Zlo vedou věčný spor. Chtějí, aby je někdo rozsoudil a vyhlédnou
si k tomu hodného rybáře Aladina, kterého pošlou pro lampu do
propasti plné pokladů. Poctivý chlapec však vynese na světlo pouze onu starou lampu. Spor není rozhodnut a kouzelnou lampu mu
proto nechají a čekají, jak s ní bude nakládat. Příběh pokračuje...
ale to bychom již pověděli příliš. Jediné, co prozradíme je to, že
nakonec láska a dobro opět zvítězí.
Režie: Pavel Trdla. Účinkují: Petr Paluba, Petr Svoboda, Kristina Herzinová, Josef Barták, Tereza Volejníková, Barbara Benoite, Stanislava Přikrylová, Zuzana Dulanská, Cao Hung Cuong.
Zakupte si vstupenky včas v obvyklém předprodeji v přízemí
radnice nebo půl hodiny před začátkem pohádky přímo v pokladně
KDJS.
Středa 16. března v 19.30 hodin

Divadelní dárkový balíček

Druhé představení na předplatitelský cyklus divadelního dárkového balíčku určitě všechny návštěvníky pobaví. Divadlo Antonína
Dvořáka Příbram uvede známou komedii Zdeňka Jirotky

SATURNIN
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrátí diváky do dob
plných nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení
do tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích... Režii hry má Milan Schejbal. Hrají: Martin Písařík, Radka
Filásková, Vladimír Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový, Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský, Vladimír Mrva, Jan Novák, Jiří
Vojta, Helena Hampalová.
Zbývající volné vstupenky na tuto výtečnou komedii si můžete
koupit v předprodeji na radnici, telefon číslo 318 821 158.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2011
Středa 23. března v 18 hodin

Koncertní sál

Festival Sukovy Sedlčany 2011 otevře s předstihem jeho první
doprovodná výstava, která je věnovaná

170. výročí založení Spolku
divadelních ochotníků v Sedlčanech
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v koncertním sále
kulturního domu. Nejdříve promluví předseda ochotnického spolku Jaroslav Mrvka, úvodní projev přednese zástupce Městského
úřadu v Sedlčanech a na závěr historii města a Spolku přiblíží
profesor Jiří Páv. V rámci vernisáže vystoupí ochotníci s krátkým
hudebním programem. Výstavu, která potrvá až do 29. dubna
2011, bude možné navštívit ve všední dny v době od 9 do 16 hodin
a před každým večerním pořadem.
Bližší informace o výroční výstavě ochotnického spolku se
dozvíte na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře.
Pondělí 28. března v 19.00 hodin

www.kdjs-sedlcany.cz

Neděle 3. dubna v 15 hodin

Pro rodiče a děti

Oblíbená nedělní odpolední představení pro rodiče s dětmi uzavře v této sezoně Hálkovo městské divadlo Nymburk, které zahraje jednu z vůbec nejznámějších českých pohádek

Princ Bajaja

Předplatné divadla

Letošní 47. hudební festival Sukovy Sedlčany zahájí již tradičně
svým úvodním slovem starosta města Ing. Jiří Burian. Po jeho
projevu uvede Jihočeské divadlo České Budějovice nejslavnější
operu Wolfganga Amadea Mozarta o dvou dějstvích v italském
originále

DON GIOVANNI

Klasická pohádka Boženy Němcové zavede malé diváky do
království, kde princezna Slavěna čeká, až si pro ni přiletí drak.
Naštěstí se objeví princ Bajaja a s pomocí svého mluvícího koně
krásnou princeznu ze spárů trojhlavého draka vysvobodí. Na scéně
se objeví nejen Bajajův kůň, ale i samotný drak v životní velikosti!
Vstupenky na pohádku se budou prodávat v obvyklém předprodeji na radnici a půl hodiny před začátkem představení také přímo
v pokladně kulturního domu.

Opera oper, která svojí premiérou navždy zakreslila Čechy do
mapy světové operní historie. Oblíbený mýtus o potrestaném prostopášníkovi není v Mozartově zpracování pouhé „dramma giacoso“ - veselé drama, jak zní podtitul libreta. Žádnému skladateli
se totiž nepodařilo stvořit dokonalejší divadlo světa a propojit groteskní prvky s vysloveně tragickými. Don Giovanni je opět zde a je
připraven zlomit vaše srdce!
Režie Jiří Menzel, hudební nastudování Martin Peschík, dirigent
Martin Peschík nebo Josef Zaplatílek. Hrají: Alexandr Beň/Svatopluk Sem, Miloš Horák/Pavel Klečka, Jana Kačírková, Josef
Moravec/Aleš Voráček, Petr Dopita/Jevhen Šokalo, Romana
Strnadová/Miroslava Veselá, Kateřina Bukovská/Silvia Lengová/
Eva Štruplová, František Brantalík/Lukáš Sládek. Spoluúčinkuje
orchestr a sbor opery Jihočeského divadla České Budějovice.
Na tuto úžasnou operu obdržíte poslední volné vstupenky v kanceláři předprodeje na náměstí TGM. Zajistěte si je včas!
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Nejslavnější světová opera - Mozartův Don Giovanni - v nastudování Jihočeského divadla České Budějovice zahájí 47. Sukovy Sedlčany v pondělí
28. března v 19.00 hodin.

www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2011

Nový termín přeloženého divadla
Dne 19. ledna se mělo uskutečnit první představení na divadelní
dárkový balíček. Pražské divadlo Ungelt k nám mělo přijet s atraktivní hrou Láskou posedlí, ve které vystupují oblíbení herci Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ladislav Mrkvička a Vilém Udatný.
Jelikož Miroslav Etzler v den představení náhle onemocněl a pro
vysoké horečky nemohl zájezdové vystoupení absolvovat, muselo
být toto divadlo přeloženo na náhradní termín. Provozní ředitel Ungeltu MgA. Jiří Pritz nám oznámil nové datum tohoto představení
v našem KDJS na čtvrtek 5. května 2011 v 19.30 hodin. Předplatenky i zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Omlouváme se
za tuto změnu termínu, které bohužel nešlo předejít.

Známý hudební skladatel Daniel Dobiáš a věhlasný univerzitní profesor
Martin Hilský vystoupí na předplatné poezie ve středu 9. března od 19.30
hodin.

Sedlčanský Spolek divadelních
ochotníků slaví 170 let své existence
Již v roce 1841 se několik místních vlastenců motivovaných vlnou národního uvědomění rozhodlo pořádat divadelní představení v českém jazyce. Tento významný kulturní krok postupně vedl
k založení Spolku divadelních ochotníků. Uplynulo dlouhých 170
let a náš Spolek si připomene výročí výstavou, která bude zahájena
vernisáží v Kulturním domě Josefa Suka dne 23. března 2011 v 18
hodin předsedou ochotníků.
Na výstavě, která bude rozdělena do dvou části, zhlédnou zájemci v první části historii do roku 1992, ve druhé části pak činnost
samostatného sdružení s vlastní právní subjektivitou a hospodařením až do současnosti. Ukázka scény, rekvizity používané při
představení a historické kostýmy doplní obrazovou část výstavy.
Představení od roku 1992, která máme na videokazetách, budou
promítána na přání návštěvníků výstavy.
Výstava potrvá do 29. dubna 2011, bude otevřena při každé
akci v KDJS a na požádání ve vrátnici kulturního domu je možné
ji navštívit i mimo plánované akce. Výbor Spolku připravil brožuru
k tomuto výročí a zájemci si ji mohou zakoupit v regionálním informačním středisku MěÚ Sedlčany nebo ve vrátnici KDJS. Děkujeme všem sponzorům za poskytnuté příspěvky na pořádání výstavy
a vydání brožury.
Těšíme se na všechny příznivce Spolku divadelních ochotníků
v Sedlčanech a ostatní veřejnost.
Výbor spolku

Výtečná komedie Saturnin od Zdeňka Jirotky bude dalším představením na
předplatné divadla. V hlavních rolích Martin Písařík a Vladimír Senič.
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PROGRAM NA BŘEZEN 2011

pátek a sobota 4. a 5. března ve 20 hodin
film Francie – komedie (2010)

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

- Suzanne je spořádaná hospodyňka a manželka továrníka Pujola.
Po stávce a sesazení manžela se Suzanne nečekaně ocitá ve vedení
továrny jako žena činu a zdravého rozumu. Když se ale manžel
vrací odpočatý a ve formě zpět, situace se komplikuje... Hrají C.
Deneuve, G. Depardieu a další.
Mládeži přístupné

pátek 25. března ve 20 hodin
film Francie – drama (2010)
DRUHÝ SVĚT
- Gaspard je šťastný dospívající mladík, který dělí svůj čas mezi své
kamarády a svoji přítelkyni Marion. Ale Gaspard potká Sam a jeho
život se obrátí. Sam je fascinující mladá žena, která hledá ve virtuální hře „Black Hole“ partnera, který s ní bude chtít umřít. Hraje
G. Leprince-Ringuet a další.
Mládeži do 15 let nevhodné
sobota 26. března ve 20 hodin
film USA – drama (2010)
CIZINEC
- Frank se v průběhu výletu po Evropě náhodou seznámí a začne
flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu
plánovitě. Jejich romance se v Paříži i Benátkách rozvíjí a oba zjištují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky a myši. Hrají
J. Depp, A. Jolie a další.
Mládeži přístupné

úterý 1. března v 16.30 hodin
český film – animované pásmo (61 min.)
KRTEK A WEEKEND
- Přijďte se podívat na známé animované postavičky krtečka, myšky a dalších jejich přátel. V pásmu uvidíte tyto pohádky: Krtek
a weekend, Krtek a pramen, Krtek a flétna, Doktorská pohádka,
Krtek a uhlí, Krtek a robot, Krtek a metro, A neříkej mi Vašíku.
úterý 15. března v 16.30 hodin
film USA – animovaná komedie (2010)
MEGAMYSL
- V animovaném filmu super darebák Megamysl mnoho let zápasil
se svým úhlavním nepřítelem a poté, co ho porazil, zjišťuje, že bez
něho to není ono.
pátek 11. března ve 20 hodin
film USA – akční thriller (2010)
ZELENÝ SRŠEŇ
- Britt Reid je dědicem obrovského mediálního imperia v Los
Angeles. Spřátelí se s jedním z nejpodnikavějších zaměstnanců
jménem Kato a společně začnou bojovat proti zločinu s pomocí nezničitelného auta se zdokonalenou výzbrojí. Hrají S. Rogen,
C. Diaz, J. Chou. Ch. Waltz a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 18. a 19. března ve 20 hodin
film USA – dobrodružný, thriller, fantasy (2010)

HON NA ČARODĚJNICE

- Středověká fantasy s N. Cagem a R. Perlmanem, která svou
atmosférou a mystikou připomíná slavný film „Jméno růže“. Dva
přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav domů. Dívku
obviněnou z čarodějnictví mají dopravit do odlehlého opatství na
vymítání ďábla.
Mládeži do 12 let nevhodné
středa 23. března ve 20 hodin
film ČR – drama (2011)
NEVINNOST
- Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může
být velmi rychlá. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu
za celu ve věznici, odkud se těžko prokazuje nevina. Hrají O. Vetchý, L. Munzar a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
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čtvrtek 17. března od 20 hodin
Paul King, 2009, Velká Británie, 95 min.
BUNNY A BÝK
- Fanouškům filmů Michela Gondryho by mohla přijít k chuti komedie anglického režiséra Paula Kinga Bunny a býk. Stejně
jako Gondryho filmy láká snímek originální a tvůrčí mizanscénou,
snovými, chcete-li hravými sekvencemi a lehce černým humorem.
Stephen žije přes rok uzavřen ve svém bytě, když ho však zaskočí
nepříjemnost, která ho donutí z bytu vyjít....

