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PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2013

pondělí 4. března v 18 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále proběhne výstava Michaely Burdové nazvaná

FANTAZIE SE ZVÍŘATY
Je známá spíše jako mladá talentovaná spisovatelka a touto
výstavou vám chceme představit i její „druhou uměleckou tvář“.
Michaela Burdová (na snímku) propadla kouzlu malování
a kreslení už v dětství. První
výstavu se jí podařilo uskutečnit
v lednu roku 2012. Zaměřuje se
nejen na malby a kresby hlavních
postav, nestvůr a mytologických
tvorů ze svých knih, ale také na
malby zvířat, která miluje. Proto
se také snaží zapojovat v boji za
jejich ochranu – navštěvuje psí
útulek Domov fauny v Hrachově
a je členem organizace Svoboda zvířat. Od svých 16 let se také věnuje psaní fantasy literatury.
Zatím napsala osm knih pro děti a mládež, přičemž právě ta osmá,
Syn pekel - Vlčí krev, vyšla 27. února 2013. Syn pekel je rovněž
první knihou, ve které se objevují její vlastní ilustrace. Jejím literárním debutem se stala v roce 2008 fantasy trilogie Poselství jednorožců. Třetí díl Záchrana Lilandgarie se umístil na 3. místě v ceně
dětí ankety SUK za rok 2009. S celou trilogií se následně umístila
mezi dvaceti nominovanými knihami na Zlatou knihu 2010 a také
mezi dvaceti nominovanými autory. Trilogie Poselství jednorožců prorazila i do zahraničí a koncem roku 2010 vyšla v srbském
nakladatelství Evro Giunti.
Následuje fantasy tetralogie Křišťály moci. Druhý a třetí díl obsadily 12. místo nejoblíbenějších knih pro děti v anketě SUK 2011.
Vstup volný. Výstava trvá do 22. března 2013.

čtvrtek 7. března v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Zveme vás na další zajímavý koncert určený pro milovníky jazzu,
swingu a hudby 30. a 40. let 20. století. Koncert nese název

JEDINEČNÝ JAZZOVÝ VEČER
- NEJLEPŠÍ KOUSKY LET 30. A 40.
K jeho obsahu není potřeba téměř nic dodávat. V průběhu večera
uslyšíme skladby velikánů této hudby – G. Gershwina, B. Goodmana, D. Ellingtona, H. Carmichaela a mnoha dalších. Hostujícím souborem je SWING TRIO AVALON
z Českých Budějovic, které již
dlouhá léta hraje ve složení:
Jakub ŠAFR - klavír
Martin VOŘÍŠEK - klarinet
Jan KUBEŠ – bicí
Mluveným slovem provází
kapelník Jakub Šafr známý ze
svého působení i v jiných souborech – např. Melody Makers
O. Havelky, Jakub Šafr Quartet.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici za 120
Kč nebo před začátkem představení na místě konání. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
pondělí 18. března v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu vás zveme na nevšední koncert, protože
jeho hlavní protagonista v sedlčanském KDJS velmi dlouho nevystupoval.

VLASTA REDL s kapelou
Vlasta Redl v současnosti vystupuje již dva
roky téměř výhradně se
svojí novou doprovodnou skupinou, ve které
s ním hrají čeští a slovenští instrumentalisté,
z nichž mnozí se mohou
pochlubit účinkováním či
studiovou spoluprací se
světově proslulými umělci
a soubory. Soubor vystupuje v klasickém obsazení:
Vlasta Redl - kytary, klávesové nástroje, zpěv
Michal Žáček nebo Ruda Březina - saxofony, flétny
Juraj Tatár nebo Borek Nedorost - klávesové nástroje, zpěv
Marcel Buntaj nebo Marcel Gabriel - bicí
Martin Gašpar nebo Petr Vavřík - baskytary, zpěv
Matěj Morávek nebo Rudy Horvat - kytary, zpěv
Repertoár tvoří písně nové i „Redlovky“, kterých se diváci na
koncertě dožadují nejvíce - Husličky, Smrti, Carpe Diem, Ej Bože
můj, Příteli, A te Rehradice aj.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 220 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

BŘEZEN 2013

středa 20. března v 19 hod. !!!

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Jako zahajovací představení 49. ročníku hudebního festivalu
SUKOVY SEDLČANY uvádíme v Kulturním domě Josefa Suka operetu Oskara Nedbala

VINOBRANÍ
Podle libreta Lea Steina a Julia Wilhelma v překladu Karla
Hašlera ji nastudoval soubor Severočeského divadla Ústí nad
Labem.
Operetní milostný propletenec je zasazený do Barandovských
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: sólisté a sbor Severočeského divadla Ústí nad
Labem
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka
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neděle 24. března v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

V divadelním sále uvedeme pohádku

KUBULA A KUBA KUBIKULA
Pohádku s veselými písněmi na motivy knihy Vladislava Vančury nám zahraje soubor Hálkova městského divadla z Nymburka.
Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném
medvědovi Kubulovi, se kterým se toulá po světě a kterého straší
strašidlem Barbuchou.
V režii Jaroslava Kříže hrají: M. Otta, P. Pištěk, L. T. Paclt, M.
Mejstřík, M. Kadlec, J. Vetešník/J. Šturma, M. Vítů.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka
představení cca 60 minut bez přestávky.
pondělí 25. března v 18 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále proběhne vernisáž výstavy Hlava plná hudby
jejímž autorem je Milan Eberl.

Hlava plná hudby
Milan Eberl se narodil v Praze v roce 1950 jako potomek slavného houslařského rodu. Spolu se svým bratrem Karlem (v současné době houslistou mnichovské
filharmonie) byl svým dědečkem od malička veden k muzice
a malování. I když od dětství věděl,
že jediné co by chtěl v životě dělat,
je výtvarničina, byl nucen nejdříve absolvovat gymnázium, poté
zdravotní nástavbu a až třetí škola
byla SOŠV Hollarova v Praze, kterou ukončil v roce 1975 u profesora Rudolfa Klimoviče. Soukromě studoval malbu u profesora
akademického malíře Josefa Hluchého (žáka Františka Tichého).
Od té doby se zabýval pouze výtvarnou činností a snažil se stát
členem ČFVU. Přestože u výtvarné komise byla jeho práce přijata,
nebyl do fondu umělců přijat pro příbuzenský poměr s bratrem,
emigrujícím v roce 1971 do NSR. Do fondu umělců byl přijat až
začátkem roku 1989. V malířské práci Milana Eberla se odráží jeho
blízký vztah k hudbě, přírodě a kráse a jeho citový vztah k životu
a lidem. Během své práce se Milan Eberl vypracoval v portrétní
tvorbě k osobitému pojetí. K jeho nejzdařilejším patří portréty
Paganiniho, Einsteina, J. Suka, V. Hudečka, J. Wericha, V. Brodského, V. Upíra Krejčího, A. Dvořáka, R. Hrušínského a dalších.
Z jeho krajin dýchá pohoda a krása přírody i krásno vybudované lidskou rukou. Jeho zatiší uklidňují. Hudební motivy jsou plné
muziky - obzvláště zajímavé jsou pro autora housle. Jeho akty neukazují pouze krásu ženského těla, ale vystihují také stav duše lidské
bytosti. Pokoru a obdiv k síle ducha nalezneme v malbách Krista.
Kromě malby se Milan Eberl věnuje také grafice, perokresbě, řezbářství a jiným výtvarným činnostem. Jeho práce můžeme nalézt
v USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku a Austrálii. Vstup volný.

úterý 26. března v 19.30 hod.

SHOW - KONCERT
mimo předplatné

Po delší době se na jeviště našeho divadla vrací jeden z nejpopulárnějších českých bavičů - imitátorů

Zdeněk IZER
v pořadu nazvaném

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních
pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími
zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém
programu je zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková, která program doplňuje svým zpěvem.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.

středa 27. března v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ POEZIE

Poslední večer předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie
této divadelní sezony se jmenuje

SONETY PRO ČERNOU DÁMU
WILLIAMA SHAKESPEARA
Hudebně-literární komponovaný pořad je věnovaný sonetům W. Shakespeara.
účinkují:
Prof. Martin Hilský – umělecký přednes
Daniel Dobiáš – klavír, zpěv
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na
radnici nebo před začátkem představení na místě
konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 80
minut + přestávka.

sobota 2. března od 16.15 do 22 hod.

KINO

Přehlídka nejlepších cestovatelských filmů uplynulé sezóny proběhne v sedlčanském kině v rámci již 4. ročníku úspěšného českého festivalu Expediční kamera. Festival bude nevšedním zážitkem
pro každého, kdo rád poznává daleké země a ocení obdivuhodné
lidské výkony. Uvedené filmy představí strhující akce odvážných
dobrodruhů a vynikajících horolezců, kajakářů, paraglidistů i
cyklistů. Každý ze snímků získal ocenění na některém z mezinárodních filmových festivalů, což je zárukou, že i letos Expediční
kamera přinese vzrušující podívanou. Letos se festival koná již na
více než 150 místech celé České republiky. Ten sedlčanský pořádá
cestovatel Lukáš Synek a KDJS. Proběhne též tradiční slosování
vstupenek o zajímavé ceny. Návštěvníci obou bloků festivalu získají časopis National Geographic. Informace o filmech na www.
ExpedicniKamera.cz.

Plánované akce na duben 2013
ČT 4. 4. KAREL PLÍHAL
KONCERT
ÚT 9. 4. VEČER S INDIÁNSKOU KULTUROU (CHAYAG) KONCERT
15. - 27. 4. NOC NA KARLŠTEJNĚ DIVADLO Ochotníci Sedlčany
PO 29. 4. THE BEATLES REVIVAL
KONCERT

Blok 1 (16.15 - 19 hod.)
Halo Effect (50 min.), Siberut (26 min.), přestávka (10 min.),
Sandstone (Pískaři) (30 min.), Zabijácká krása (20 min.), slosování vstupenek.
Přestávka (19 - 19.30 hod.) s možností občerstvení a objednání
večeře.
Blok 2 (19.30 - 22 hod.)
Ve vlčí kůži po stopách Čingischána – 2. díl (45 min), Foli
(Rytmus) (13 min.), přestávka (10 min.), Príbehy tatranských štítov (60 min.), Cesta domů (10 min.), slosování vstupenek.
Vstupné: celý festival 130 Kč, jeden blok 90 Kč, do 18 let za
polovic.
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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 - BŘEZEN 2013
pátek 8. března ve 20 hod.
film Belgie – tragikomická road-movie (2012), 115 min.

HASTA LA VISTA!

Philip, Lars a Joseph jsou tři handicapovaní mladíci po dvacítce,
kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Vydávají se
na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic
je nemůže zastavit! Příběh o lásce, síle přátelství a chtíči. Hrají
R. Vanden Thoren, G. De Schrijver, T. Audenaert a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 9. března ve 20 hod.
film Švédsko - milostný příběh, drama (2013), 95 min.

STOCKHOLM EAST

Stockholm East je dojemný a podmanivý milostný příběh dvou lidí,
které spojuje tragédie, jež si vybrala daň na jejich životech a vztazích. Když se Joan a Anna setkají na vlakovém nádraží spojující
Stockholm s idylickým předměstím, kde oba žijí, vydávají se na
nebezpečnou cestu vášně a lží. Hrají L. E. Berenett, A. Godenius
a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 15. března ve 20 hod.
film ČR – dokument (2013), 70 min.
PEVNOST
Stát, kterému vládl donedávna prezident Smirnov... Do této podivuhodné, temné země se vydávají dva mladí čeští dokumentaristé,
aby zde natočili poetický příběh o člověku, jeho vztahu ke svobodě a také o jeho touze uniknout modernímu světu do ideálního
univerza, v němž se o něj stát skutečně postará. Film je jedním
z nejzajímavějších dokumentů poslední doby a stal se vítězem soutěže českých dokumentů v Jihlavě 2012.
Vstupné 75 Kč. Mládeži přístupné
sobota 16. března ve 20 hod.
film Francie – drama (2013), 95 min.

sobota 23. března ve 20 hod.
film Dánsko – drama (2013), 111 min.
HON
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno rozvedl a začíná nový život. Má
přátele, novou práci, přítelkyni a pohodový vztah s dospívajícím
synem. Tuto porozvodovou idylu záhy naruší jedna nahodilá lež,
která se rychle začíná šířit v komunitě jeho přátel. Obavy a nedůvěra se vymknou kontrole a vesnice propadne podivné hysterii.
Lukas musí uhájit svou čest a později v kolektivní štvanici i holý
život...
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 29. března ve 20 hod.
film Francie – romantická komedie (2013), 77 min.

PAŘÍŽ – MANHATTAN

Okouzlující romantická komedie vzdávající hold Woodymu Allenovi. Film je příběhem svobodné svérázné lékárnice Alice, která
nachází únik ze samoty ve filozofických filmech Woodyho Allena.
V nich totiž dokáže najít odpověď na všechno... Hrají A. Taglioni, P.
Bruel, M. Delterme... Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné
sobota 30. března ve 20 hod.
film Francie, Španělsko – romance,melodrama, němý film (2013),
104 min.
SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Bylo nebylo, před dávnými časy, za devatero horami, žila jedna
dívka, která nikdy nepoznala svou matku. Naučila se umění svého
otce, slavného toreadora, její zlá macecha ji však ze srdce nenáviděla. Jednoho dne utekla Sněhurka s potulnou bandou trpaslíků
a stala se legendou... Film se odehrává na jihu Španělska ve dvacátých letech dvacátého století a je poctou němému filmu. Hrají
A. Molina, M. Garcia, M. Verdú a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

neděle 10. března v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2012), 94 min., český dabing

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

Po třech letech se do kin vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho,
Ellie a jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta,
aby prožili nové napínavé dobrodružství.
Vstupné 60 Kč

Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ

Hortense Laborie, proslulá šéfkuchařka je vyznamenána tím, že ji
prezident republiky jmenuje svojí osobní kuchařkou, zodpovědnou
za přípravu všech jeho jídel v Elysejském paláci. Film je založen na
výjimečném skutečném příběhu osobní šéfkuchařky francouzského prezidenta Francoise Mitteranda. Hrají C. Frot, J. D‘Ormesson
a další.
Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek 22. března ve 20 hod.
film Francie, Belgie, Litva, erotická sci-fi romance (2013), 120 min.

MIZEJÍCÍ VLNY

Informatik Lukas se zúčastní kontroverzního experimentu – vstupuje do mysli ženy v komatu, aby ji pomohl navrátit vědomí. Jenže
místo toho se zaplete do osidel ženiných vášní a fantazií. Fantastické melodrama o lásce a touze po spojení je metaforou dnešního prorůstání technologií a mysli, a zároveň tělesným dobrodružstvím, kde ohledávání vlastního těla nemá žádné limity.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné
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úterý 5. března ve 20 hod.
film ČR – režie Pavel Kolaja (2009), 60 min. KRAJINA OSUDU
Nabízíme jedinečnou možnost setkání s režisérem Pavlem Kolajou,
autorem dokumentu Krajina osudu – originálního portrétu českého dramatika, prozaika a herce Ivana Vyskočila. Součástí projekce
bude beseda doplněná o ukázky z fimů Ivana Vyskočila.
čtvrtek 21. března ve 20 hod.
film ČR - režie Karel Vachek (1968), 85 min. SPŘÍZNĚNI VOLBOU
Dokument předního českého dokumentaristy K.Vachka působivě
zachycuje atmosféru událostí Pražského jara – především volby
nového prezidenta L. Svobody. Vachek významně ovlivnil a ovlivňuje českou dokumentární tvorbu. Spřízněni volbou patří k jeho
nejoceňovanějším dílům. Přijďte si připomenout důležitý mezník
naší historie, od kterého v březnu uplyne přesně 45 let.

