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PROGRAM KDJS - PROSINEC 2013
pondělí 2. prosince v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

V rámci cyklu předplatného divadla zavítá do Sedlčan Divadelní
společnost Josefa Dvořáka s představením

ČOCHTAN VYPRAVUJE
V úpravě Josefa Dvořáka uvidíme
tuto hru populární autorské dvojice Voskovec-Werich známou pod
názvem Divotvorný hrnec. V režii
R. Fleischera účinkují J. Dvořák,
K. Gult, V. Kahovcová, R. Trtík
a další.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 220 Kč. Délka
představení cca 120 minut + přestávka.

středa 4. prosince v 19 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do společenského sálu KDJS při stolové úpravě vás zveme na

MORAVSKÝ VEČER
A jak se na moravský večer sluší a patří, bude s CIMBÁLOVOU
KAPELOU, konkrétně KAPURA. Během večera proběhne i KOŠT
MORAVSKÝCH VÍN. Slovenské slovo „Kapura“ znamená „branka“.
Vstupte pomyslnou brankou do moravského prostoru, užijte si v předvánočním čase krásnou moravskou hudbu a také moravské víno.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka akce je cca 210 min. včetně dvou přestávek.
středa 11. prosince v 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Na tradiční vánoční koncert vás zvou učitelé a žáci Základní
umělecké školy Sedlčany společně se sbory ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK. Pořad je nazván

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
Předvánoční čas patří k nejkrásnějším obdobím roku a inspiroval mnoho umělců k nejhodnotnějším uměleckým dílům a výtvorům. Přijměte společně pozvání a přidejte se k prožívání radosti z tanečních, hudebních a literárně – dramatických vystoupení
žáků, studentů i učitelů.
Latinské slovo advent znamená příchod. Tento zvyk udržujeme
jako mnoho jiných velmi rádi. Před dveřmi jsou hosté, čekají promrzlí a zasněžení, až je pozveme dál. Zveme vás tedy dovnitř, pojďte dál a posaďte se. Uslyšíte staré české vánoční koledy i anglické
melodie, ucítíte vůni zelených větviček ozdobených zlatou stuhou,
lesk zapálených svíček, troubení ponocného a odbíjení zvonů.

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

čtvrtek 26. 12. v 15 hod. VÁNOČNÍ KONCERT - mimo předplatné

Na poslední pohádkové představení letošního roku vás zveme
do divadelního sálu. Pražské divadlo ANFAS k nám zavítá s představením

Tradiční vánoční koncert proběhne v divadelním sále KDJS.
Letos jsme pro vás připravili speciální

neděle 15. prosince v 15 hod.

BOB A BOBEK NA CESTÁCH

VÁNOČNÍ KONCERT YVETTY BLANAROVIČOVÉ
s názvem „KOUZELNÁ HVĚZDA“

BOB a BOBEK, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna se vydávají na cestu kolem světa. Kam je jejich létající klobouk zanese?
Nechte se překvapit. Jisté však je, že to bude putování dobrodružné… Jaké příhody je asi čekají na Divokém Západě, za Polárním
kruhem či na Měsíci…?
Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém představení
plném písniček na motivy knih Pavla Šruta a procestují ve svém
létajícím klobouku celý svět.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 55 minut bez přestávky.

Yvetta Blanarovičová je tvůrčí osobnost – herečka (Princezna ze
mlejna, Zkouškové období, seriál Pojišťovna štěstí…), zpěvačka,
skladatelka, textařka a v neposlední řadě i spisovatelka (Pohádky
Čertovinky), své koncerty začala postupně transformovat do širších souvislostí, propojila lidovou hudbu s klasickým repertoárem,
překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi
různých kultur celého světa s odkazem na lidovou tradici a jejím
filozofickým podtextem. Yvetta je spalující interpretka mimořádné
stylistické všestrannosti. Stejně pohodlně vás provede klasickou
hudbou, muzikálem, jazzem, jako i vánočními koledami.
Díky spolupráci s vynikajícími muzikanty z Maďarska a Slovenska, se koncert „Kouzelná hvězda“ stal originálním a nezaměnitelným, nejen díky širokému žánrovému záběru, jehož silným inspiračním zdrojem se stala lidová tradice, ale také díky mimořádné
umělecké a interpretační úrovni. Na koncertě zazní nejen skladby
od Charlese Gounoda, A. L. Webbera, Riccarda Cocciante, Franze
Schuberta, Johna Williamse nebo Leonarda Bernsteina, ale zazní
zde také staré vánoční koledy.
Srdečně vás zveme na tento velkolepý koncert, při kterém aspoň
na malou chvíli zapomenete na starosti a vychutnáte si s námi společně tento nádherný vánoční zážitek. VHODNÉ JAKO VÁNOČNÍ
DÁREK!

středa 18. prosince v 18 hod.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

Do sálu KINA vás zveme na cestovatelskou přednášku – besedu
a projekci dokumentu o cestě starými vozy Škoda 105 a 120 po
prastaré zemi opředené množstvím legend.

ŠKODATOUR 2012 – GRUZIE
Záběry z cest po této zemi doplněné průvodním slovem a prostor na otázky návštěvníků – to je hlavní náplní tohoto pořadu.
Jménem cestovatelů vás stejně jako při minulé akci zve Pavel
„miki“ Mikulanda.

Vstupenky je možné si zakoupit před začátkem akce na místě
konání. Vstupné: 50 Kč. Délka akce je závislá na dotazech účastníků a na rozsahu diskuse.
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Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 280 Kč.
Délka představení cca 80 minut bez přestávky.

DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS
Pro sezonu 2014 jsme připravili oblíbený „Dárkový balíček
KDJS 2014“. Pevně věříme, že vybrané pořady potěší vás či vaše
blízké, pokud je tímto balíčkem podarujete.
Tento dárek je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na
náměstí TGM v Sedlčanech, telefonní číslo 318 821 158. Cena za
tuto trojici kulturních zážitků je letos 600 Kč. Došlo oproti loňskému roku k navýšení o 100 Kč, ale i tak je tento „komplet“ podstatně výhodnější oproti nákupu jednotlivých titulů samostatně. Navíc
při pohledu na jména účinkujících lze konstatovat, že se jedná
o skutečně známé a tzv. „prvoligové“ umělce. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Úterý 14. ledna 2014

Z LOUŽE POD OKAP

Nová česká komedie z pera Z. Kostkové se zabývá věčnou problematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo
a uplácelo… a není tomu jinak ani dnes. Jak dopadne majitelka
pozemků Anděla ve svém boji se zastupitelem Korýtkem? V realitě
je každá zlodějna k pláči. Jak to dopade to Vám neprozradíme, ale
slibujeme, že to bude hlavně k smíchu.
Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa

Pondělí 10. února 2014

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Pondělí 27. ledna 2014

MIROSLAV DONUTIL - „CESTOU NECESTOU“

Zábavný pořad - one man show - jednoho z nejpopulárnějších
herců současnosti - je plný historek o cestování, kamarádech,
rybaření a je proložen písničkami v podání M. Donutila. Zazní písně z filmu Balada pro banditu, Písničky z provázku či Ten báječnej
mužskej svět.
Účinkuje: Miroslav Donutil

S tímto legendárním titulem – laskavou komedií Geraldine Aronové – k nám
přijede
vynikající
česká herečka Eliška
Balzerová. Autorka
hru věnovala všem,
kteří nikoli vlastní
vinou zůstali sami.
Všechny
postavy
vytváří E. Balzerová
a její podání je strhující. O tom svědčí
nejen slova chvály
samotné
autorky,
která shlédla české
provedení, ale i již 10
let beznadějně vyprodaná představení.
Účinkuje: Eliška Balzerová

Plánované akce na leden 2014
ČT 9. 1. EVA A VAŠEK
KONCERT - mimo předplatné
NE 12. 1. TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 14. 1. Z LOUŽE POD OKAP
DIVADLO - dárkový balíček
ÚT 21. 1. V. ZAWADSKÁ: HARFA VE SNĚHU PŘEDPLATNÉ POEZIE
PO 27. 1. MIROSLAV DONUTIL ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček

PROSINEC 2013

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 - PROSINEC 2013

sobota 14. prosince ve 20 hod.
film USA – sci-fi, (2013), 132 min.

STAR TREK: DO TEMNOTY

- Posádka lodi Enterprise, asi nejznámějšího filmového vesmírného korábu, vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty.
Ve filmu jsou divoké honičky vesmírných lodí, velkolepé trikové
scény, ale i mnohem propracovanější příběh filmu. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 6.prosince ve 20 hod.
film USA – romantický, drama (2013), 108 min.

PŘED PŮLNOCÍ

- Příběh Američana Jesseho a Francouzky Celine začal před dvaceti lety setkáním ve vlaku a nezapomenutelnou nocí. Znovu se
potkali po devíti letech v Paříži, kde Jesse propagoval svou novou
knihu. Nyní jejich příběh pokračuje... Celine a Jesse jsou manželé
a vychovávají dvě dcery... Hrají E. Hawke, J. Delpy, S. DaveyFitzpatrik a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
neděle 29. prosince ve 20 hod.
film USA, D, GB – akční, drama, biografický, (2013), 123 min.

RIVALOVÉ

- Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky
a nezkrotná touha po vítězství. Film vypráví skutečný příběh dvou
pilotů, Nikyho Laudy a Jamese Hunta, kteří jsou soky nejen na
okruzích, ale také ve skutečném životě. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.

sobota 7. prosince ve 20 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 6
film USA – akční (2013), 130 min.
- Některé motory nezadřete, i když jezdíte s pedálem plynu sešláplým na podlaze.Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker se vracejí v dalším díle jedné z nejúspěšnějších filmových sérií. Už pošesté se bude ve vytuněných kárách jezdit výhradně rychle a zběsile.
Vrcholem všeho bude návrat postavy, u které by něco takového asi
nikdo nečekal. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 8. prosince v 15 hod.
film Norsko – rodinný film, pohádka, (2013), 80 min.

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

- Mimořádně poutavý pohádkový příběh Sonji, která hledá vánoční
hvězdu, natočil režiser Nils Gaup. Příběh s ohromující filmovou
výpravou a kostýmy se odehrává v překrásné zasněžené norské
přírodě. Vstupné 90 Kč.

pátek 13. prosince ve 20 hod.
film USA, Rusko – thriller, (2013), 100 min.

ZÁHADA HORY MRTVÝCH

- Film je inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály
v roce 1959 na Hoře mrtvých v severním Uralu, kdy přišlo nevysvětlitelným způsobem o život devět ruských studentů. Jejich smrt
nebyla nikdy objasněna, spekulovalo se o lavině, ale i o paranormálních jevech či UFO. Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.
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čtvrtek 12. prosince ve 20 hod.
film Česko – různí autoři, 100 min. PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ
- Již potřetí jsme si pro vás připravili vánoční dárek filmového klubu v podobě kolekce krátkých filmů a středometrážních českých
filmů, které namícháme tak, abyste se mohli zamyslet i pobavit.
Nechte se překvapit.

