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PROGRAM KDJS - ČERVEN 2012
pátek 1. června v 16.30 hod.

KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

V koncertním sále KDJS proběhne koncert absolventů Základní
umělecké školy v Sedlčanech.

Absolventský koncert ZUŠ Sedlčany
Vstup volný.
čtvrtek 7. června v 19 hod.
CESTOVATELSKÁ BESEDA S PROMÍTÁNÍM
Do kinosálu KDJS Vás zveme na cestopisnou přednášku - besedu spojenou s promítáním filmů a fotografií, která nese název

Škodovkou v Albánii
Jedná se o nevšední cestu starými vozy Škoda 105, 120
a Škoda Forman po jedné z nejdrsnějších a nejchudších zemí Evropy, kde slovo „silnice“ téměř není ve slovníku. Nejedná se pouze
o fakta, ale i o úsměvné historky z této cesty, která byla poměrně
náročná, ale se šťastným koncem.
Pořadem Vás provede cestovatel Pavel „miki“ Mikulanda se
svými přáteli a dojde pochopitelně i na dotazy návštěvníků.

středa 13. června v 19.30 hod. KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ
Klub nezávislé kultury Sedlčany uvede ve společenskím sále
koncert skupiny

Blues Session
Dobrá víla Petr Kalandra. Znát ho Jack Kerouac, vešel by Kalandra do dějin podobně jako Dean Moriarty. Kalandra, bluesman
a folkař tělem i duší, zakladatel skupiny Marsyas, která navždy
ovlivnila český folkrock. Kalandra hrál na akustickou kytaru, nezaměnitelně zpíval a jako jeden z mála u nás mistrně, po bluesmansky
ovládal foukací harmoniku. Deset let s Janem Spáleným a Františkem Havlíčkem tvořili Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Když od nich odešel, protože raději hrál než skládal, vymyslel si Blues Session:
neodolatelný šraml
z kamarádů, co měli
čas na písničky, bez
nichž se nedá žít.
Stal se jejich tlumočníkem a hodně
mladých posluchačů
k Dylanovi nebo
Vanu Morrisonovi
našlo cestu až když
uslyšeli Kalandrovy
verze. České texty
mu psali ti nejlepší:
Zdeněk Rytíř, Pavel
Vrba, Zorka Růžová,
Vladimír Kos a hlavně Kalandra sám.
7. září 1995 Petr
Kalandra
vyšplhal
po bluesovém žebříku nahoru a prošel
nebeskou branou. Blues Session ale existovat nepřestalo, jen si
dalo desetiletou přestávku a v roce 2005 se spřízněné duše, které
s Kalandrou absolvovaly pověstné koncertní jamování, daly znovu
dohromady. Jakoby se zastavil čas, všichni si to na pódiu s vlastními, Petrovými i převzatými písničkami užívají, jak to umějí jen
oni sami a pořád podvědomě pokukují stranou, jestli se náhodou
neobjeví Petr a místo pozdravu nezačne vyprávět jednu ze svých
pověstných příhod současně s vytahováním kytary z futrálu…

Skupina Bluess Session hraje ve složení:
Vstupenky je možné si zakoupit před začátkem představení
v pokladně kina. Vstupné 50 Kč.

Michal Gera – trumpeta
Ondřej Konrád – harmonika
Olin Nejezchleba – zpěv, kytara, cello
Pavel Skála – kytara, zpěv
Jiří Hála – saxofon
Václav Vávra – baskytara
Jiří Zelinka – bicí
Kuba Zítko – klávesy
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné 200 Kč.
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čtvrtek 14. června ve 14 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V KDJS bude od 14. do 30. června instalována výstava k společnému projektu institucí Antikomplex - hnutí proti xenofobii
a JOB, o.s., které za mediální podpory ČT a spolupráce 2. ZŠ Propojení v Sedlčanech realizovali projekt

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
Vystaveny budou exponáty s tématikou historie a současnosti
Sedlčanského regionu s přihlédnutím k jeho spolkové činnosti.
Vstup volný.
čtvrtek 14. června v 17 hod.

KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

V koncertním sále KDJS proběhne koncert žáků Základní umělecké školy v Sedlčanech. Tentokrát se jedná o tématicky zaměřený koncert

Filmová hudba v klavírní literatuře
Vstup volný.
úterý 19. června v 18 hod.

PROGRAM MIMO PŘEDPLATNÉ

V divadelním sále KDJS uvedeme program

ŤUKÁNÍ JARA
V pestrém programu vystoupí žáci všech oborů ZUŠ Sedlčany.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: dospělí 50
Kč, děti do 15 let zdarma. Délka představení cca 60 minut bez
přestávky.
čtvrtek 21. června v 19.30 hod. KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ
V divadelním sále se uskuteční
koncert pořádaný Klubem nezávislé
kultury

Radůza
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji
v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Její hudba vychází částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza
z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém
podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se tak
k nejmladší generaci české alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí. Rok 2003 přinesl Radůze ocenění v podobě tří sošek zlatých Andělů, které jí
udělila Akademie populární hudby v kategoriích Zpěvačka roku,
Objev roku a Folk & Country. Na sedlčanském koncertě Radůzu
doprovodí tříčlenná kapela.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné 250 Kč.
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PŘEDPLATNÉ
S blížícím se létem se přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ SEZONY 2012 - 2013. Na toto období zůstávají zachovány již tradiční dva
předplatitelské cykly, ve kterých jsme pro návštěvníky Kulturního
domu Josefa Suka v Sedlčanech připravili představení různých
žánrů. Budete mít možnost vidět a slyšet mnoho umělců. Budou
zde osobnosti známé z filmových pláten, obrazovek televizí, reproduktorů rádií, ale i umělci, kteří na svoji „hvězdnou kariéru“ teprve
čekají.
Cyklus PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2012 - 2013 v této sezoně nabídne
soubory a umělce známé z minulosti, ale i soubory, které v Sedlčanech
ještě nevystupovaly. Prvním představením bude premiérové vystoupení Divadla klauniky Brno s hrou Don Quijote de la Ancha. Jedná
se o volné zpracování „španělské klasiky“, které lze považovat za již
legendární, neboť za 24 let její existence bylo odehráno přes 4000
repríz. Pokračovat budeme dramatickou hrou J. W. Goethe Faust
a Markétka v podání Městského divadla Mladá Boleslav. (Herecké
obsazení je velmi podobné loňskému velmi úspěšnému představení
Evžena Oněgina). Listopadové pozvání do divadla nabízí velice příjemnou a úspěšnou komedii Každý rok ve stejnou dobu v provedení
Divadla Bez zábradlí. Tato hra se díky svému úspěchu dočkala i dalšího volného pokračování (takže toto „pokračování“ může být námětem
pro dramaturgii další sezony). Prosincové představení bude rovněž
odpočinkové. Uvedeme hru osvědčené Divadelní společnosti Julie
Jurištové - veselohru F. F. Šamberka Blázinec v 1. poschodí. Svým
uměním nás pobaví známé herecké tváře (J. Obermaierová, O. Navrátil a další). Do nového roku vstoupíme vážnější hrou francouzského
původu Žena vlčí mák. Tento monolog starší dámy si budeme moci
vychutnat v brilantním provedení jedné z nejúspěšnějších českých
hereček - Hany Maciuchové - ženy oceněné mnoha cenami odborné
i laické veřejnosti. Na počátek jara, který je již neodmyslitelně spjat
se zahájením hudebního festivalu Sukovy Sedlčany jsme připravili
klasickou operetu Oskara Nedbala Vinobraní. V provedení Severočeského divadla Ústí nad Labem - orchestru, sboru i solistů uvidíme
a uslyšíme tradiční představení většího rozsahu. Tentokrát jsme po
pěti letech, kdy jsme měli možnost vychutnávat krásy opery a baletu
zvolili lehčí žánr - operetu. Jako závěrečné představení divadelní sezony budeme moci shlédnout již tradičně Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát nám nabídne Noc na Karlštejně. Ačkoliv se
jedná o dnes již téměř klasický titul, je to představení velmi atraktivní,
skýtá mnoho režijním možností a jistě se máme na co těšit.
Druhý cyklus jsme nazvali PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY. V nové sezoně vám nabízíme pod tímto aktualizovaným názvem
cyklu, který snad lépe vystihuje jeho obsahovou náplň čtyři pořady.
V září zahájíme pořadem Básník a já. Uslyšíme verše v podání Báry
Štěpánové a zpěv Pavly Švestkové za klavírního doprovodu Vítězslava Podrazila. Na listopad jsme pro vás připravili velmi zajímavý pořad
Ježek v kleci dada. Jedná se o pořad sestavený z hudby Jaroslava
Ježka v podání skvělého kytaristy J. M. Raka a z textů Ježkových přátel (E. F. Buriana, J. Voskovce, V. Nezvala a J. Seiferta), které uslyšíme ve skvělém podání Alfreda Strejčka. Do roku 2013 vstoupíme
lednovým večerem věnovaným tvorbě a životu hvězdy šansonu Edith
Piaf. Večer složený z uměleckého přednesu L. Švormové a zpěvu
M. Balejové za klavírního doprovodu Jiřího Hoška nese název Pocta
Edith Piaf. Poslední hudebně-literární komponovaný pořad tohoto
cyklu je naplánován na březen a je věnován sonetům W. Shakespeara. Jmenuje se Sonety pro černou dámu Williama Shakespeara.
V pořadu vystupuje Martin Hilský (umělecký přednes) a Daniel Dobiáš (klavír a zpěv).

PŘEDPLATNÉ 2012 - 2013
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
Září 2012: DON QUIJOTE DE LA ANCHA

Nejhranější autorskou komedii současnosti na motivy románu
M. C. Saavedry pod režijním dohledem Boleslava Polívky uvede
Divadlo klauniky Brno. Účinkují: M. Mušková - Rajská, L. Sladká
- Kvašná, Z. A. Rút, Z. Korčian, Z. Mazáč a další.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2012: BÁSNÍK A JÁ

Koncert písní a poezie - zazní díla Lope de Vegy, Pavla Cmírala,
F. R. Loba, F. M. Bartholdyho, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších
velikánů slova u hudby. Účinkují: Bára Štěpánová – umělecký přednes, Pavla Švestková – mezzosoprán, Vítězslav Podrazil – klavír.

Říjen 2012: FAUST A MARKÉTKA

Jedna z nejlepších her v dějinách dramatu jejímž autorem je Johann
Wolfgang Goethe bude uvedena v nastudování Městského divadla
Mladá Boleslav v režii P. Kheka. Účinkují: P. Halíček, P. Mikeska,
V. Kubařová, L. Matoušková, K. Frydecká, I. Theimer, V. Kořínek.

Listopad 2012: JEŽEK V KLECI DADA

Pořad složený z hudby Jaroslava Ježka a z textů jeho přátel
z období dadaistického a poetistického (E. F. Burian, J. Voskovec,
V. Nezval, J. Seifert). Účinkují: Alfred Strejček – umělecký přednes,
Matěj Rak – kytara.

Listopad 2012: KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Pražské Divadlo Bez zábradlí uvede komedii Bernarda Slade v režii
Jiřího Menzela. Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná.
V rozpětí 25 let sleduje změny chování, oblékání a názorů obou
protagonistů. Tato brilantní komedie oslovila diváky na celém světě. Účinkují: V. Freimanová, Z. Žák.

Prosinec 2012: BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ

Divadelní společnost Julie Jurištové uvede veselohru F. F. Šamberka. Hrdina příběhu Josef - člen divadelního spolku - tajně nastoupí do domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry - velké
milovnice divadla. A v domě nastane opravdový blázinec... V režii
M. Schejbala účinkují J. Obermaierová, O. Navrátil, M. Hudečková
/ K. Špráchalová, L. Jeník, J. Hána / R. Snítil / M. Kubec.

Leden 2013: ŽENA VLČÍ MÁK

Tato hra francouzské dramatičky, herečky a profesorky Noelle
Chatelet je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se
většina jejich vrstevnic smířila s šedí, jednotvárnostní a osamělostí
zbytku života, nečekané citové vzplanutí. V režii J. Janečka účinkuje brilantní herečka Hana Maciuchová.

Březen 2013: VINOBRANÍ

Jako zahajovací představení 49. Sukových Sedlčan uvedeme klasickou operetu Oskara Nedbala Vinobraní. Podle libreta L. Steina
a J.Wilhelma v překladu K. Hašlera nastudoval soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. Operetní milostný propletenec je
zasazený do Barrandovských filmových ateliérů poválečných let,
kde se na pozadí natáčení filmu o Vinobraní setkávají dva odlišné světy. Lehkovážný svět umělců a běžný racionální pohled na
život vyvolají mnoho komických situací... Režie: B. Hončarivová,
dirigent: M. Kaňák, účinkují: solisté a sbor Severočeského divadla
Ústí nad Labem.

Duben 2013: NOC NA KARLŠTEJNĚ

Spolek divadelních ochotníků uvede své nastudování velmi známé divadelní hry Jaroslav Vrchlického a snad ještě známějšího
filmového muzikálu (režie Z. Podskalský). V představení uslyšíme
známou hudbu K. Svobody, texty J. Štaidla a hlavně vetšinu členů
sedlčanského ochotnického spolku.

Leden 2013: POCTA EDITH PIAF

Pořad poezie a hudby věnovaný tvorbě a životu legendární šansoniérky Edith Piaf. Účinkují: Libuše Švormová – umělecký přednes,
Marta Balejová – zpěv, Jiří Hošek – klavír.

Březen: 2013: SONETY PRO ČERNOU DÁMU
WILLIAMA SHAKESPEARA

Hudebně-literární komponovaný pořad věnovaný sonetům
W. Shakespeara. Účinkují: Prof. Martin Hilský – umělecký přednes, Daniel Dobiáš – klavír, zpěv.
Změna programu vyhrazena!

Důležitá informace:

Prodej předplatného bude zahájen 1. června 2012 v RIS - předprodeji vstupenek v přízemí radnice. Telefonní kontakt je 318 821
158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů budou rezervovány stávající místa do 30. 6. 2012. Po tomto datu budou rezervace uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům. Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na úrovni minulé sezony, tj. předplatné
divadla stojí 1000 Kč a předplatné poezie, slova a hudby stojí 500
Kč. Jsme rádi, že jsme dokázali udržet tyto příznivé ceny a budeme
se těšit na Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných
v KDJS mailem, stačí napsat na naši mailovou adresu kdjs@
sedlcany.cz do předmětu či textu mailové zprávy slovo „kultura“ a my vám budeme informace rádi posílat.

Plánované akce
kulturního domu na září 2012
TRAVESTI SHOW SKUPINY HANKY PANKY
KONCERT - SHOW
ST 12. 9. BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ A ATLANTIS COLLEGIUM
PŘEDPLATNÉ POEZIE
SO 15. 9. PETR VOK
DIVADLO
ST 19. 9. M. JANÍK A S. KLÍMOVÁ
KONCERT
PO 24. 9. DON QUICHOTE DE LA ANCHA
DIVADLO
ST 26. 9. VODNÁŘSKÝ ZVON
KONCERT
PÁ, SO 28. - 29. 9. OSLAVA 50 LET HVĚZDÁRNY
RŮZNÉ
ÚT 11. 9.
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí
M. Čekal (kino @sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

PROGRAM KINA - ČERVEN 2012
pátek a sobota 1. a 2. června ve 20 hod.
film USA – komedie (2012), 113 min.

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ

- Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Třináct let
poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií,
se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“. Vy se
proto raději připravte pro jistotu na všechno. Hrají J. Biggs, A. Hannigan,
M. Suvari, T. Reid, Ch. Klein, J. Coolidge, S.W. Scott a další.
Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné

pátek 29. června ve 20 hod.
film ČR/Slovinsko – drama (2012), 65 min.

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

- Příběh filmu vypráví o dvou dvanáctiletých chlapcích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dospělých mužů... Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na
současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Hrají M. Pechlát, J. Černý, N. Řehořová, V. Machuta, J. Vaši a další.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné
sobota 30. června ve 20 hodin
film USA – akční sci-fi (2012), 130 min.
BITEVNÍ LOĎ
- Bitva o Zemi začne na vodě. Epické akční dobrodružství, které se odehrává na mořích, na zemi i napříč zeměmi naší planety. Lidstvo opět bojuje
s přesilou nepřátelsky naladěných mimozemšťanů o vlastní přežití... V hlavních rolích Rihanna, T. Kitsch, L. Neeson, B. Decker, A. Skarsgard a další.
Vstupné 60 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 8. a 9. června ve 20 hod.
film ČR – komedie (2012), 113 min.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
- Příběh volného pokračování romantické komedie“Líbáš jako bůh“ začíná
ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena
s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina… Hrají J. Bartoška,
K. Magálová, O. Kaiser, E. Holubová, T. Kostková a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné
pátek a sobota 15. a 16. června ve 20 hod.
film USA – thriller (2012), 110 min.
KONTRABAND
- Vítězí ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, musí
z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Charlie je bývalý zločinec, který se už
vzdal trestné činnosti a věnuje se rodině. Poté co se jeho bratr dostane do
problémů, musí si znovu osvěžit své pašerácké umění. Hrají M. Wahlberg,
K. Beckinsale a další.
Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 22. a 23. června ve 20 hod.
film ČR – školní komedie (2012), 120 min.

neděle 10. června v 15 hod.
český film – rodinný, dětský, dobrodružný (2012), 90 min.

- Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb: Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Komedie s originální zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška... Hrají E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek, M. Válková, V. Preiss, M. Táborský, L. Krbová
a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné

- Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Vypráví příběh dvou dětí Johanky a Matyáše, kteří
se scházejí v malebném exotickém skleníku botanické zahrady starého
Karlína. Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby
na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce
se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa... Hrají L. Votrubová, J. Wunsch,
B. Hrzánová, J. Hartl, L. Vychodilová, A. Polívková, J. Vondráček, H. Čermák a další.
Vstupné 70 Kč

PROBUDÍM SE VČERA

MODRÝ TYGR

čtvrtek 14. června ve 20 hod.
Film USA – režie Hal Ashby (1971), 92 min. HAROLD A MAUDE
- Může přeskočit jiskra mezi energií nabitou osmdesátnicí a mladíkem se
zálibou ve smrti? Odpověď hledejte v dnes již kultovním snímku H. Ashbyho
s vynikajícími R. Gordonovou a B. Cortem v hlavních rolích. Vskutku bizardní a na první pohled těžko uvěřitelný milostný příběh se skvělou hudbou
C. Stevense vás ohromí, rozesměje i dojme.
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