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PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2012
úterý 6. listopadu v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na v pořadí třetí divadelní představení předplatitelského cyklu divadla sezony 2012/2013.
V provedení Divadla Bez zábradlí z Prahy uvidíme komedii Bernarda Slade

středa 7. listopadu v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné
Po delší době se na jeviště sedlčanského divadelního sálu vrací

MARIMBA LIVE DRUMS
V rámci svého „MARIMBA TOUR 2012“ se původem sedlčanská skupina zastaví se svým World drummer show - „FEEL THE
BEAT“ i v našem městě. Jak sami uvádějí: „Uslyšíte hudbu plnou
krásných melodií a strhujících rytmů. Uvidíte mladé muzikanty
plné neuvěřitelné hudební energie.“

KAŽDÝ ROK
VE STEJNOU DOBU
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Tato brilantní
komedie oslovila diváky na celém světě. Je v ní více než lechtivá
zápletka a rozverné situace. Rozpětí dvacetipěti let, v němž se mění
chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou
společností.
V režii Jiřího Menzela
hrají Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč
a zadní řady balkonu 110 Kč. Délka představení cca 70 minut bez
přestávky.
neděle 11. listopadu v 15 hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
Na nedělní odpoledne jsme pro děti a jejich rodiče připravili
pohádku

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
V provedení Divadelního souboru Mladá scéna z Ústí nad
Labem uvidíme známý příběh o zlé maceše, hloupé Johaně
a hodné Marušce. Zlá macecha prosazuje Johanu na úkor Marušky,
které dává nesplnitelné úkoly - např. v zimě donést z lesa jahody.
Ale jako v každé správné pohádce i tentokrát vše dobře dopadne
a dobro zvítězí nad zlem.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka
představení cca 50 minut bez přestávky.

LISTOPAD 2012

čtvrtek 8. listopadu v 18 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále KDJS proběhne vernisáž výstavy

PETR SŮSA

OBRAZY
Autor o sobě napsal:
„Jeden z mých jubilejních obrazů, který visí v muzeu rekordů
a kuriozit, je nalepený na sololitu z obarvené rýže. Motiv je slavná Mona Lisa. A před časem dávali na slovenské televizi pořad
na způsob českého Milionáře. Jedna ze soutěžních otázek byla:
z jakého materiálu je tento obraz? To je pro mě přece krásná
odměna. Stejně jako když někteří lidé mají z mého obrazu radost
stejnou jako mám já, když ho maluju. A vůbec netuším pro koho.
Jenom tak.
Tato letošní výstava je pro mě osobně taková bilancující. Sice
předčasně (což by se nemělo, aby to nebylo rouhání), ale přece jen
tak oslavím své 50. narozeniny. Ty budou, když to dobře dopadne,
za půl roku. Shodou okolností bude tato výstava také mojí padesátou.

Jako hudební vystoupení zahraje při vernisáži na kytaru moje
jedenáctileté sluníčko, dcera Eva. Ta bude vystavovat také své dva
obrazy. I proto budu šťastný, když si lidé udělají čas a přijdou.
Všichni jste srdečně zváni. Úvodní slovo bude mít Sláva Bloch.
Někdy v době, když jsem maloval svůj tisící obraz, mi došlo,
že ty moje oblíbené a vyzkoušené motivy budu opakovat dál.
Po některých byla poptávka, ale hlavně to baví a uspokojuje mě.
Kamarád (také malíř) se mě ptal, jak to dělám, že vypotím taková
„díla“. Že on se nadře a takové světlo tam stejně nedostane. Dá to
práci, někdy se nedaří, ale malování je pro mě radost a odpočinek.
I proto se v motivech opakuji. Třeba kostel v Dublovicích jsem
maloval už šedesáttřikrát. Ale co to je za dobu třicetidvou let, že?
Byla spousta vlčích máků, aktů podobných si navzájem, větráků
u Příčov, nebo Ježíšů a západů slunce nad vodou. A když to půjde,
budou zas... Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat...“
Petr Sůsa, sedlčanský výtvarník z Dublovic
Vstup na výstavu je volný.
pondělí 12. listopadu v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné
V divadelním sále KDJS bude uveden koncert legendární české
skupiny

SPIRITUÁL KVINTET
Ačkoliv kapela existuje více než 50 let, je stálicí, která si udržuje
vysokou uměleckou úroveň svých koncertů a pokaždé potěší své
posluchače repertoárem téměř klasickým, ale i repertoárovými
novinkami.
V současné době hraje ve složení:

Zdenka Tichotová - zpěv, perkuse
Veronika Součková - zpěv, perkuse
Jiří Holoubek - zpěv, kytara
Dušan Vančura - zpěv, kontrabas
Jiří Cerha - zpěv, perkuse
Jiří Tichota - umělecký vedoucí, kytara
Pavel Peroutka - zpěv, kontrabas

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 190 Kč. Délka představení cca 110 minut bez přestávky.
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čtvrtek 15. listopadu v 19.30 hod. KONCERT - mimo předplatné

úterý 27. listopadu v 18 hod.

Do společenského sálu při stolové úpravě s možností „posezení
při vínečku“ vás zveme na koncert

Do divadelního sálu KDJS jsme opět pozvali po loňském velmi
úspěšném koncertu stálice české populární hudby. V rámci svého
Hudebního tour 2012 k nám zavítá populární dvojice

Cimbálové muziky

EVA a VAŠEK

HUDCI Z KYJOVA
Tato nefalšovaná moravská cimbálovka působí od roku 1994 a v
Sedlčanech již vystupovala před mnoha lety na slavnostech ROSA.
Nyní se vrací do Sedlčan, abychom s ním mohli prožít hezký večer
plný krásných moravských melodií. Během večera zazní např. Za tú
horú, Zaspala nevěsta, Morava krásná zem, V Hodoníně za vojáčka
a mnoho dalších. Dojde i na skladby hrané na přání návštěvníků.
Přijďte posedět při vínečku a zazpívat si.

KONCERT MIMO PŘEDPLATNÉ

Program plný písniček a vyprávění Evy a Vaška je doplněn projekcí krásných záběrů z cest po celém světě. Zazní oblíbené písničky z oblasti populární hudby, lidovky a pochopitelně uslyšíme
i největší hity těchto dvou zpěváků. Tradiční součástí koncertů je
i autogramiáda umělců spojená s prodejem CD, DVD a kazet
s jejich nahrávkami.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 120 minut + 2 přestávky na občerstvení.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč.
Délka představení cca 110 minut + přestávka.
čtvrtek 29. listopadu v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ POEZIE

V koncertním sále KDJS se představí výrazné osobnosti českého
mluveného slova a kytarové hry v programu

JEŽEK V KLECI DADA
pondělí 19. listopadu v 16.00 hod.
pondělí 19. listopadu v 19.30 hod.
středa 21. listopadu v 19.30 hod.
čtvrtek 22. listopadu v 19.30 hod.
sobota 24. listopadu v 17.00 hod.

pro důchodce
mimo předplatné
mimo předplatné
mimo předplatné
mimo předplatné

Soubor divadelních ochotníků v Sedlčanech připravil

KABARET
aneb O mužích a ženách
V režii Jaroslavy Bulínové se vám představí J. Hošna, K. Caltová, P. Svoboda, A. Mášová, R. Holoubková, Š. Boumová,
P. Heran, J. Mrvka, J. Dundr, R. Pejchlová, L. Sunegová,
J. Bosák, Z. Bártů, R. Vinařová, T. Marková, M. Kelichová,
J. Náhoda, J. Smrtová, A. Tesař, O. Litošová, G. Kalinová,
L. Boučková, K. Boučková, J. Repetný, M. Bouček, R. Nemastil
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč, pro
představení 19.11. od 16 hod pro důchodce 40 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Pořad je složený z hudby Jaroslava Ježka
a z textů jeho přátel z období dadaistického a poetistického (E. F. Buriana, J. Voskovce, V. Nezvala,
J. Seiferta). Účinkují:
Alfred Strejček – umělecký přednes
Matěj Rak – kytara
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na
radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca
110 minut + přestávka.

Plánované akce na prosinec 2012
PO 3. 12. VLADIMÍR MIŠÍK S KAPELOU ETC a se svou
bývalou kapelou FLAMENGO v rámci speciálního TURNÉ k 40. výročí legandárního alba KUŘE V HODINKÁCH
KONCERT
ČT 6. 12.
KONCERT ZUŠ SEDLČANY
KONCERT
NE 9. 12. ČERT A KÁČA
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
PO 10. 12. BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
DIVADLO
ÚT 11. 12. ŠTĚPÁN KOJAN
KONCERT
ST 12. 12., ČT 13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZÁBOJ
KONCERT
ST 26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT CHAIRÉ
KONCERT

LISTOPAD 2012

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 - LISTOPAD 2012
pátek a sobota 2. a 3. listopadu ve 20 hod.
Film Maďarsko – drama (2012), 87 min.
JE TO JEN VÍTR
- V roce 2008 se v Maďarsku odehrála série otřesných rasových
útoků. Vyžádala si šest mrtvých, včetně dvou malých dětí a desítky
zraněných. Útočníci zapalovali domy a stříleli brokovnicí na rodiny, které se útěkem z hořících budov snažily zachránit život sobě
a dětem. Dopadení pachatelů trvalo více než rok, soud se vleče
dodnes. Film si z letošního Berlinale odnesl druhou nejvyšší cenu
z hlavní soutěže.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do let nepřístupné.

pátek a sobota 30. listopadu a 1. prosince ve 20 hod.
film Polsko – drama (2012), 142 min.
V TEMNOTĚ
- Film natočený podle skutečných událostí, které se odehrály
v nacisty okupovaném Lvově (tehdy Polsko). Leopold Socha,
údržbář kanalizací, schovává v podzemním labyrintu skupinu Židů,
kteří se snaží uniknout likvidaci lvovského ghetta. Film Agnieszky
Holland diváka díky skvělé režii a kameře doslova vtahuje do atmosféry výjimečného příběhu mužů, žen a dětí, kteří se snaží vyhnout
nebezpečí smrti. Film je nominován na Oscara.
Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek a sobota 9. a 10. listopadu ve 20 hod.
Film USA – akční thriller (2012), 103 min.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2

- Stará známá banda se dá opět dohromady poté, co je tajný agent
CIA Church povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku.
K partičce se přidají i noví členové, Billy a Maggie jako jediná žena
v týmu. Ačkoliv úkol vypadá snadně, samotná akce se nevydaří
a jeden člen týmu dokonce zemře. Hrají S. Stallone, J. Statham,
Jet Li, D. Lungren, Ch. Norris, C. Van Damme, B. Willis, A. Ooms,
A. Schwarzenegger a další.
Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
pátek a sobota 16. a 17. listopadu ve 20 hod.
Film ČR/SR/P/Izrael – detektivní (2012), 106 min.
VE STÍNU
- V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který zasáhne do osobních osudů aktérů a jejich
blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné
vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Případ přebírá major Zenkle a vyšetřování se
začíná ubírat jiným směrem... Hrají I. Trojan, S. Koch, S. Norisová,
J. Štěpnička, D. Švehlík, F. Antonio a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 18. listopadu v 15 hod.
Film ČR – pásmo pohádek (2010), 65 min.

KAMARÁDI Z TELEVIZE I

- Pásmo složené z večerníčkových pohádek obsahuje tyto pohádky: Z deníku opičáka Maka, Velryba Decimálka, Kosí bratři, Sněžný
muž Hugo, O Sazínkovi, O hajném Robátkovi, Jája a Pája.
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 1. listopadu ve 20 hod.
Film BRD – režie Werner Herzog (1979), 107 min.

NOSFERATU – FANTOM NOCI

- Přes neblahé předtuchy manželky Lucy a varování transylvánských obyvatel putuje mladý prodejce nemovitostí Harker za podivínským hrabětem Draculou na jeho zchátralé sídlo. Temným silám
tak vydává všanc nejen sebe, ale i Lucy a rodné město... Originální
remake slavného hororu F. W. Murnaua Upír Nosferatu s bezchybným Klausem Kinskim v titulní roli. Přijďte se do kina pobát.
pátek a sobota 23. a 24. listopadu ve 20 hod.
Film USA – komedie (2012), 106 min.
MÉĎA
- Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět let.
Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže, když ten plyšák
mluví, pije jako duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky, může
se z něj vyklubat hlavní hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií,
jaká za posledních pár let vznikla. Hrají M. Wahlberg, M. Kunis, S.
McFarlane, N. Jones. Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

LISTOPAD 2012

čtvrtek 15. listopadu ve 20 hod.
Film B/F – režie Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne (2011),
KLUK NA KOLE
87 min.
- Režisérské duo bratří Dardennů sklízí pravidelné úspěchy na
předních filmových festivalech. Jejich dramatické příběhy z každodenního života obsahují silné emoce a svědectví o naší době.
Výjimkou není ani jejich nový snímek Kluk na kole o dvanáctiletém
Cyrilovi, kterého otec umístí do dětského domova. Chlapec nepřestává věřit, že se k otci vrátí, ale ten už žije nový život...

