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PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2013
Sobota 7. září v 18 hod. !!!

KONCERT - mimo předplatné
Zámek Červený Hrádek

V rámci tradičních podzimních koncertů na Červeném Hrádku,
které známe pod názvem Hudební klenoty na Zámku Červený
Hrádek a jsou věnovány swingové a jazzové hudbě, letos uvítáme
v tomto krásném prostředí hudební seskupení

EVA MELICHAROVÁ
A KVARTET MÍRY TAUŠE
s pořadem

„ŠANSÓNY - JAZZ“
V pořadu uslyšíme mimo šansonů známých v podání Edith Piaf
či Hany Hegerové i mnoho jazzových „pecek“ – např. Summertime, Dream A Little Dream Of Me, The Girl From Ipanema či Georgia On My Mind.

Čtvrtek 12. září v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Původně plánované koncertní show Travesti skupiny HANKY
PANKY musí být ZRUŠENO z důvodu úmrtí jednoho člena souboru – slečny Sofie.
Dva členové původního souboru – Alex a Dolores – vystoupí
v nové sestavě s pořadem nově vzniklé skupiny TRAVESTI REVUE
TECHTLE MECHTLE dne 3. října 2013.
Pořad se symbolicky jmenuje „ZMĚNA JE ŽIVOT…“
Vstupenky lze vrátit v předprodeji a nebo je možné si je ponechat, neboť zůstávají v platnosti na novou verzi programu.
Čtvrtek 19. září v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ POEZIE

Do koncertního sálu KDJS vás zveme na první pořad cyklu slova,
hudby a poezie. Pořad se jmenuje

VEČER HUDBY A POEZIE
V programu složeném z hudby a poezie uslyšíme básně Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Bohuslava Reyneka a dalších basníků.
Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Carla
Heinricha Grauna aj.
Účinkují :

KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ – umělecký přednes
PAVLA ŠVESTKOVÁ – mezzosoprán
Komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM v obsazení
Jitka Jiříčková – housle, Jan Sládeček – violoncello
a Vítězslav Podrazil – um. vedoucí, cembalo

Soubor vystupuje ve složení:
Eva Melicharová – zpěv
Ondra Římek – klavír, akordeon
Míra Tauš – basa, španělská kytara
Roman Haas – violoncello
Ivoš Čermák – bicí
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

Pavla Švestková

Kamila Špráchalová
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.
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Úterý 24. září v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ - DIVADLO

Od 9. září

VÝSTAVA

Do divadelního sálu KDJS vás zveme na první pořad předplatného divadla. Do Sedlčan zavítají členové Divadelní společnosti
Háta z Prahy a uvedou americkou komedii Wiltona Manhoffa

V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava, která
bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při
každé akci konané v KDJS.

BÁSNÍK A KOČKA

S autorem jsme se dohodli, že nebudeme vymýšlet žádný název,
a proto ji budeme prezentovat pod názvem

O čem to celé je? Mohou se dva mentálně i společensky rozdílní lidé stát přáteli? Na newyorském Manhattanu je možné vše.
Neúspěšný spisovatel Felix pracuje v knihkupectví a svoji frustraci
ventiluje mimo jiné tím, že pozoruje dalekohledem svoji sousedku
Doris, která si přivydělává prostitucí a zásadně nestahuje rolety.

VÝSTAVA OBRAZŮ

Jako správný Američan upozorní domácího na to, jaký business
kvete v jeho domě. To však netuší, jak si tím sám zkomplikuje
život. Doris totiž není žádný vrnící mazlíček, ale divoká kočka, která
vpadne do spisovatelova bytu i života s razancí pumy…
Toto dílo se po senzačním úspěchu na Broadwayi s Barbarou
Streisandovou a Georgem Segalem dočkalo filmové verse v Hollywoodu a nyní jej uvidíme i v Sedlčanech.
V režii Antonína Procházky hrají:

Lukáš Vaculík – Felix
Kateřina Hrachovcová – Doris
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 115 minut + přestávka.
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Své obrazy bude v Sedlčanech poprvé vystavovat mladý umělec
Luděk Nechvátal (33 let).

Pochází ze srdce Vysočiny, historického města Telče. Po několika letech putování našel svůj přístav na „pražském předměstí“, středočeských Říčanech, kde v současné době žije i tvoří.
V profesním životě se hodně věnuje komerční grafice, která musí
být jednoduchá, výrazná a dobře čitelná, zato jeho volná tvorba je
často úplným protipólem. Expresivní, divoké abstrakce, zdánlivě
bez sdělení. Ale při bližším zkoumání z obrazu vystupují charaktery
a příběhy... Luděk ve svých obrazech rád kombinuje různé techniky, zejména olejové barvy a spreje.
Zveme vás k návštěvě.

Plánované akce na říjen 2013
ČT 3. 10. TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
KONCERT - mimo předplatné
NE 6. 10. NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – PINOKIO
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
ČT 10. 10. DVOJKONCERT KAMELOT A POZDNÍ SBĚR
KONCERT - mimo předplatné
ÚT 15. 10. IVO ŠMOLDAS A RADIM UZEL
TALK SHOW
ÚT 22. 10. BLUE ORCHESTRA (TO ZUŠ Sedlčany)
KONCERT - mimo předplatné
ÚT 29. 10. MANON LESCAUT
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

KINO SEDLČANY
S radostí vám můžeme v nové sezóně nabídnout návštěvu KINA.
Během období prázdnin kino nepromítalo, neboť probíhala jeho
velká rekonstrukce a modernizace. Po 39 letech činnosti v současných prostorách bylo kino značně opotřebované a bylo nutno
provést nejen jeho modernizaci po stránce vlastní obrazové projekce a ozvučení, ale jak se ukázalo i po stránce „stavební“.

Informace z KDJS
Nastává nová kulturní sezona 2013/2014 a zveme vás k návštěvě kulturních pořadů – koncertů, divadelních představení, večerů poezie, výstav, projekcí kina – které pro naše návštěvníky
připravujeme.
Dovolujeme si nabídnou za výhodné ceny dva „cykly předplatného“. Není jich již mnoho k dispozici, ale ještě je lze zakoupit
v předprodeji na RIS v Sedlčanech v budově radnice.
Předplatné divadla – cena 1000 Kč:
BÁSNÍK A KOČKA - Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová.
MANON LESCAUT - F. Tomsa, P. Mikeska, S. Milková/A. Suchánková, I. Theimer
AGNES BELLADONE - J. Šulcová, A. Kulovaná, I. Vyskočil,
K. Soukup, K. Macháčková
ČOCHTAN VYPRAVUJE (Divotvorný hrnec) - Divadelní společnost Josefa Dvořáka
MANDARINKOVÁ IZBA - Slovenský soubor Theatro Bratislava
NABUCCO - sólisté a sbor Severočeského divadla Ústí nad
Labem
POPRASK NA LAGUNĚ - Spolek divadelních ochotníků Sedlčany

Od nové sezóny budeme moci promítat nejen klasické 35 mm
filmy se staršími tituly, ale i digitální nosiče, na kterých se filmy distribuují v současné době. Dosavadní monofonní zvuk je
nahrazen moderním vícekanálovým ozvučením používaným právě
u digitálních nosičů (tzv. zvuk 5 + 1 či dokonce 7 + 1).
První projekce v novém kině proběhnou v září a zveme vás na
ně. V programu KINA na září 2013 najdete i náš „malý dárek“
– jak pro dospělé (13. 9. 2013), tak i pro děti (15. 9. 2013) promítáme zdarma.
Na fotografiích je zachycen průběh modernizace kina. Pokud vás
zajímá, jak to celé dopadlo, tak můžete navštívit některé naše filmové představení.

Předplatné slova, hudby a poezie - cena 500 Kč :
VEČER HUDBY A POEZIE - KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ, PAVLA
ŠVESTKOVÁ, ATLANTIS COLLEGIUM
DEKAMERON - TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace a zpěv, DANIEL
DOBIÁŠ - hudební doprovod a zpěv
VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU - VALERIE ZAWADSKÁ
– umělecký přednes, L. HARTELOVÁ – harfa
JOSEF FOUSEK – „BEZ NÁHUBKU“ - JOSEF FOUSEK – mluvené slovo, kytara, zpěv

Informace do mailu
Zaměstnanci KDJS v Sedlčanech vás zvou k návštěvě kulturních akcí a přejí Vám hezké kulturní zážitky v nové sezóně 2013
- 2014.
Průběžné informace o kulturních akcích najdete na www.kdjssedlcany.cz, na našich vývěskách, v KDJS a nebo si je můžete
nechat zasílat na vaši mailovou adresu. Zasílání informací lze bezplatně a jednoduše objednat – stačí poslat ze své mailové adresy
zprávu s textem „kultura“ na adresu kdjs@sedlcany.cz a budete
zařazeni do naší databáze „odběratelů kulturních informací“.

TANEČNÍ 2013
Tradiční součástí podzimního života v KDJS jsou i kurzy tanečních. Večerní kurzy jsou již vyprodány. Ještě je několik volných
míst na odpolední páteční kurzy, které se konají od 17.30 do
19.30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit u paní Aleny Bubeníčkové v KDJS (tel. č. 318 821 741).
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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 - ZÁŘÍ 2013
pátek 13. září ve 20 hod.
film ČR – školní komedie (2012), 120 min.

PROBUDÍM SE VČERA

- 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, M. Táborský, L. Krbová a další.
Vstup zdarma. Mládeži přístupné.
sobota 14. září ve 20 hod.
film F/Lu/Be – komedie, drama, mysteriózní (2013), 97 min.

ŽIVOT TÉ DRUHÉ

- Příběh začíná setkáním Marie a Paula, kteří prožívají lásku. Naplánují si a učiní výlet na pláž a vášnivá noc může začít. Ale druhý den
ráno se Marie vzbudí a s hrůzou zjistí, že si nedokáže vzpomenout
na posledních deset let života. Překvapená se dozvídá, že se provdala za Paula, je matkou malého chlapce a řídí velkou nadnárodní
společnost. Stále však netuší, jak se to všechno mohlo stát. Hrají
J. Binoche, M. Kassovitz.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 27. září ve 20 hod.
film ČR – komedie, romantický, hudební (2013), 85 min.

OBCHODNÍCI

- Prolhaná komedie o mladých lidech s velkými starostmi. Petr
a Richard patří mezi ty, kteří nechtějí chodit do zaměstnání a myslí
si, že se uživí na volné noze. Finanční netrpělivost těchto mužů
se dostane až tak daleko, že se oba začnou živit lží. Problémy
však nastanou, když se lež stane běžnou záležitostí v jejich životě.
Hrají R. Nedvěd, P. Ulrich, S. Nováková, A. Goldflam, F. Tomsa,
T. Magnusek, H. Seidlová a další.
Vstupné 80 Kč, Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 28. září ve 20 hod.
film USA – akční fantasy komedie (2013), 83 min.

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC

- „Dvojka“ Perníkové chaloupky je bez diskuse nejoriginálnějším
filmovým pokračováním roku. Pokud jste si mysleli, že Jeníček
s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli. Svérázný režiser T. Wirkola
v duchu přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“,
nechal obě děti dospět
a začít podnikat v tom,
v čem se jako mladé proslavily. Hrají G. Artertonová, J. Renner, F. Janssen, P. Stormare a další.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 15. září v 15 hod.
film Estonsko – pásmo animované (2013), 62 min.

DĚTSKÉ PÁSMO ESTONSKÉ ANIMACE

- V rámci ozvěn ANIFILMU 2012 nabízíme ochutnávku z tohoto
programu, kterým je hodinové pásmo estonských filmů, určené
pro nejmenší diváky. Filmy jsou bez dialogů či komentáře. Představíme starší i novější snímky, kritiky oceňované, ale i divácky
úspěšné filmy od známých i méně známých tvůrců. Vstup zdarma.
pátek 20. září ve 20 hod.
film Francie – drama, milostný (2013), 125 min.
PĚNA DNÍ
- Idealistický a vynalézavý Colin žije v kruhu svých přátel. Jednoho dne Colin potká svou osudovou lásku Chloé. Křehká Chloe,
která Colinovi připomíná jeho milované blues od Ellingtona, však
onemocní záhadnou nemocí. Bezstarostný svět milenců je nemocí fatálně zasažen. Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian
vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky a filmová adaptace
M. Gondyho staví na režisérově typicky hravém vizuálním stylu.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 21. září ve 20 hod.
film Norsko – akční, historický, thriller (2013), 75 min.
ÚTĚK
- Ve snímku se ocitáme ve fiktivním světě nehostinné krajiny, kterou ohrožuje moře. Film vypráví příběh devatenáctiletého děvčete,
které se po zabití celé rodiny dostane do rukou zločinecké skupiny
outsiderů. Brzy však zjistí, že v jejich společnosti ji čeká osud horší
než smrt, a tak se pokusí utéci. Hrají I. Bolso Berdal, I. Ch. Andreasen a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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čtvrtek 12. září ve 20 hod.
pásmo filmů, 130 min.
OZVĚNY ANIFILMU
- Filmový klub Sedlčany zahájí podzimní sezonu pásmem filmů
z mezinárodního festivalu Anifilm, který se zaměřuje na animovanou tvorbu. Čekají vás vítězné snímky z let 2012 a 2013 a jako
bonus pásmo animovaných hororů pro otrlé diváky.
čtvrtek 26. září ve 20 hod.
film USA - režie Ethan Coen, Joel Coen, 1998, 100 min.

BIG LEBOWSKI

- Dnes již kultovní snímek bratří Coenů, který se díky Projektu 100
vrátil na půl roku do české distribuce! Výborná černá komedie
o králi flákačů celého amerického západního pobřeží, kterého osud
donutí zúčastnit se proti jeho vůli života jiných lidí. V hlavní roli
skvělý Jeff Bridges.

