KDJS SEDLČANY
1. - 29. dubna 2011

KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2011
Koncertní sál

Úterý 5. dubna v 19.30 hodin

Společenský sál

Po celý duben bude v koncertním sále kulturního domu možno
navštívit zajímavou výstavu, která je zároveň doprovodnou akcí
festivalu Sukovy Sedlčany

Zveme vás do společenského sálu kulturního domu na příjemné
posezení při vínečku a krásných písničkách, které pro všechny
zájemce připravila jihočeská folková skupina

170 let Spolku divadelních
ochotníků v Sedlčanech

Pavlína Jíšová a přátelé

Výstava formou fotografií a dokumentů zachycuje neuvěřitelně dlouhou historii sedlčanských ochotníků. K tomuto výročí
vydal Spolek vkusnou brožuru, kterou si zájemci mohou zakoupit
v informačním středisku na radnici nebo ve vrátnici KDJS.
Výstava je otevřená ve všední dny od 9 do 16 hodin a před
každým večerním pořadem.
Neděle 3. dubna v 15.00 hodin

Pro rodiče a děti

MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Závěrečné představení oblíbeného cyklu nedělních odpoledních pohádek
přijede zahrát Městské divadlo Nymburk. Pro naše nejmenší návštěvníky uvede jednu z nejoblíbenějších pohádek Boženy Němcové

PRINC BAJAJA

Českobudějovická písničkářka Pavlína Jíšová je všem přátelům
folku známá především ze svého dlouholetého účinkování se skupinou Nazmaři. Na svém kontě má sedm CD, to poslední natočila s
kapelou, která ji nyní na koncertech doprovází. Členkou skupiny se
stala Pavlínina dcera Adéla Lounková, jejíž barva vokálu a hudební
cítění jen podtrhuje matčin projev. Na naší hudební scéně se tak
objevila nevšední pěvecká dvojice tvořená matkou a dcerou.
Skupina Pavlína Jíšová a přátelé vystupuje v této sestavě:
Pavlína Jíšová (kytara, zpěv), Adéla Lounková (kytara, zpěv,
irské flétny), Jakub Racek (elektrická kytara, zpěv), Pavel Peroutka (kontrabas, zpěv)
Na koncertu zazní písně z jejich posledního alba s původními
českými písničkami pod názvem Blázen tančí dál, ale i písně, které
ještě nebyly natočeny, protože jsou horkými novinkami. Pavlína
Jíšová prezentuje písničky ve stylu folk a country v pořadu Folková
jíška Pavlíny Jíšové v Českém rozhlase v Českých Budějovicích,
autorsky úzce spolupracuje s Věrou Martinovou, Marií Rottrovou
a Pavlem Bobkem.
Přijďte prožít pohodový večer v kulturním domě a zajistěte si na
něj vstupenky včas v obvyklém předprodeji v přízemí radnice nebo
před koncertem v pokladně KDJS.

Známá klasická pohádka, navíc s bohatou výpravou a krásnými
kostýmy, zavede malé diváky do království, kde princezna Slavěna
čeká, až si pro ni přiletí zlý drak. Naštěstí se však objeví princ Bajaja, který s pomocí svého mluvícího koně princeznu zachrání.
Režii představení má Adolf Toman. Účinkují herci Městského
divadla Nymburk: Lukáš Toman Paclt, Tereza Tomanová, Pavel
Procházka, Sylva Triantafillou, Petr Pištěk, Petr Čech.
Vstupenky na krásnou pohádku si zakupte v předprodeji na radnici. Zbývající lístky pak budou k dostání půl hodiny před začátkem
představení v pokladně KDJS.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2011
Sobota 16. dubna v 19.30 hodin
Pondělí 18. dubna v 16.00 hodin
Pondělí 18. dubna v 19.30 hodin
Středa 20. dubna v 19.30 hodin
Čtvrtek 21. dubna v 19.30 hodin
Úterý 26. dubna v 9.00 hodin
Úterý 26. dubna v 19.30 hodin
Čtvrtek 28. dubna v 19.30 hodin
Pátek 29. dubna v 17.00 hodin

Mimo předplatné
Pro důchodce
Mimo předplatné
Předplatné divadla
Mimo předplatné
Pro GaSOŠE
Mimo předplatné
Mimo předplatné
Mimo předplatné

Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech
uvádí
Zdeněk Podskalský - Vratislav Blažek

SVĚTÁCI

V rámci letošního festivalu Sukovy Sedlčany a u příležitosti 170.
výročí od svého založení nastudoval Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech výbornou komedii od Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského

SVĚTÁCI
Hra je známá především z velice úspěšného filmového zpracování a stejný ohlas bude mít u našeho publika zcela jistě i tato divadelní podoba pod režijním vedením Lidmily Sunegové. Účinkuje
většina aktivních členů ochotnického spolku.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na náměstí TGM
nebo před každým představením také v pokladně KDJS.

www.kdjs-sedlcany.cz

Osoby a obsazení
Tonda
Honza
Gustav
Božka
Marcela
Zuzana
Trčková
Profesor
Jaroušek
Milenec
Kapitán
Policista
Prodavač
Vašut
Krejčová
Martička
Zpěvák
Zpěvačka
Vrchní
Žena
Hovorka

Jiří Dundr
Miroslav Bouček
Jaroslav Repetný
Renata Pejchlová
Miloslava Kelichová
Renata Holoubková
Jana Smrtová
Vladimír Hůla
Slavomír Bloch
Jiří Bosák
Jaroslav Mrvka
Pavel Heran
Martin Vašák
Petr Sůsa
Dana Novotná
Anna Mášová
Jaroslav Hošna
Kateřina Dundrová
Jiří Němeček
Jaroslava Bulínová
Jan Náhoda

Dále hrají:
Natálja Kořánová, Vlaďka Kalinová, Petra Pohnánová,
Denisa Řeháková, Lucie Boučková, Růžena Šachová,
Dominika Neužilová, Petr Svoboda, Hana a Josef Sosnovcovi,
Jakub Chaloupecký, Tereza Marková, Eva Sůsová
Režie a scénografie
Výtvarník scény
Světla
Zvuk
Hudební zpracování
Výroba a stavba scény
Kostýmy
Masky
Účesy
Inspice
Technik
Text sledují
Opona
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Lidmila Sunegová
Petr Sůsa
Marek Kolský
Petr Hochmaul
Jaroslav Hošna
Jiří Bosák a kolektiv
Renata Pejchlová,
Miloslava Kelichová
Vlaďka Kalinová
Petra Jandová
Jana Kurandová,
Jaroslava Bulínová
Slavomír Sosnovec
Irena Čedíková,
Lenka Marková
David Heran

www.kdjs-sedlcany.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ - DUBEN 2011

Snímky ze zkoušky ochotníků
na představení Světáci

Úterý 3. května v 18.00 hodin

Mimo předplatné

Učitelé Základní umělecké školy Sedlčany připravili v rámci
hudebního festivalu Sukovy Sedlčany v pořadí již pátý

UČITELSKÝ KONCERT
V žánrově bohatém programu vystoupí sólisté, komorní sdružení,
ale i celý orchestr učitelů. Ten kromě nových skladeb zopakuje po
loňském úspěšném provedení slavné Bolero od M. Ravela.
Nenechte si ujít tento velice zajímavý a programově pestrý koncert!
Vstupenky se prodávají v našem předprodeji na radnici nebo
před koncertem v pokladně kulturního domu.

Princ Bajaja - jedna z vůbec nejznámějších a nejkrásnějších českých pohádek potěší malé diváky a jejich rodiče v neděli 3. dubna od 15 hodin. Hraje
Městské divadlo Nymburk.
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PROGRAM NA DUBEN 2011

pátek a sobota 1. a 2. dubna ve 20 hodin
film Španělsko/Mexiko – drama (2011)
BIUTIFUL
- Film režisera A. G. Iňárritu ukazuje životní cestu Uxbala, konfliktního bývalého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zločinem, vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím Barcelony. Hrají J. Bardem, M. Álvarez
a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek a sobota 29. a 30. dubna ve 20 hodin
film USA – drama (2011)
ČERNÁ LABUŤ
- Film zasazený do prostředí newyorské baletní scény zavádí diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se
kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Nina je jako ostatní baleríny plně pohlcena tancem. Hraje N.
Portmanová a další.
Mládeži do 15 let nevhodné

pátek a sobota 8. a 9. dubna ve 20 hodin
film USA - hudební (2011)
VARIETÉ
-Ali, dívka z malého města, přichází do Los Angeles, aby si naplnila své sny. Objeví varietní divadlo The Burlesque Lounge, kde
začne vystupovat. Její výjimečný hlas a umění vrací divadlo zpět
na výsluní jeho bývalé slávy. Hrají Cher, Ch. Aguilera, E. Dane,
C. Gigandet a jiní.
Mládeži přístupné
středa 13. dubna ve 20 hodin
film Francie – drama (2010)
KRÁSNÁ JUNIE
- Šestnáctiletá Junie změní střední školu po smrti své matky.
V nové třídě je i její bratranec Mathias. O Junie se začnou zajímat
kamarádi Mathiase, ona si vybere toho nejtiššího z nich - Otta. Brzy
zjistí, že o ni má zajem i její učitel italštiny. Hrají Léa Seydoux,
L. Garrel a další.
Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek 15. dubna ve 20 hodin
film USA – krimi/thriler/drama (2011) TŘI DNY KE SVOBODĚ
- Život se zdá být pro Johna perfektní až do chvíle, kdy je jeho
žena Lara zatčena pro vraždu, kterou jak tvrdí nespáchala. Tři
roky před rozsudkem John usilovně pátrá po každém dostupném
důkazu, aby dokázal nevinu své ženy. Pak vymýšlí plán útěku. Hrají
R. Crowe, E. Banks a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 16. dubna ve 20 hodin
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
film USA – thriler (2011)
- Film vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží
stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich - Johny
a Dante, kteří dopis neposlali, zemřou. Hrají N. Reed, N. Segan,
B. Russelová a jiní.
Mládeži do 15 let nevhodné
pátek 22. dubna ve 20 hodin
film USA – drama (2011)
127 HODIN
- Film podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. Aron Ralston se vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po skalách
v parku Canyonlands. Po šesti dnech se objevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Hrají J. Franco,
K. Mara a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 17. dubna ve 20 hodin
film USA – komedie (2011)
DILEMA
- Rony a Nick jsou nejlepší kamarádi. Nick je šťastně ženatý
s Genevou. Rony však přistihne Genevu při nevěře s potetovaným
svalovcem. Má říct Nikovi pravdu? Pravda občas bolí, ale když
ji tajíte, může to bolet mnohem víc. Hrají V. Vaughn, K. James,
V. Ryderová a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
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úterý 5. dubna v 16.30 hodin
film USA – dobrodružná komedie (2011) - český dabing

GULLIVEROVY CESTY

- Hlavní hrdina se vydává na pracovní plavbu a po ztroskotání se
ocitne na ostrově Liliput, kde je považován za obra.
úterý 19. dubna v 16.30 hodin
film USA – animovaný/rodinný/komedie (2011) - český dabing

GNOMEO A JULIE

- Nový animovaný snímek o trpaslících Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další
rozměr. Hudební doprovod od Eltona Johna.

čtvrtek 7. dubna ve 20 hodin
film ČR, 2011, 82 min., režie Vít Klusák

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC

-Vše pro dobro světa je úryvek z reklamního sloganu společnosti
Hyundai, která hlásá, že dělá vše pro dobro světa a nikdy nepřestane. Ve vesnici slavné pro kysané zelí a pivo Radegast přistálo
v roce 2006 UFO v podobě továrny na auta, aby se toto „dobro“
mohlo realizovat.
čtvrtek 28. dubna ve 20 hodin
film H, N, GB, 2010, 105 min., režie Szabolcs Hajdu

BIBLIOTHÉQUE PASCAL

- Mrazivá pohádka o tom, jak zešílet z reality a ještě při tom pobavit okolí. Hlavní hrdinka Mona vypráví úředníkovi na sociálce svůj
šokující příběh. Chce totiž získat zpět do péče svou malou dcerku,
kterou nechala u tety, když se vydala na Západ hledat štěstí.

