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PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2014
neděle 2. března v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Na první březnovou neděli jsme připravili pohádkové představení společnosti DAP Praha, nazvané

MATYLDA ZASAHUJE
Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem psem
Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým
zvířecím sousedům ráda pomůže,
ale hlavně poradí, protože „se
zajímá o své bližní“, jak říká své
zálibě zasahovat druhým do
života a manipulovat jimi. Určitě se budete smát Matyldiným
nápadům, budete napnutí, jak to
všechno dopadne, zda zase nezpůsobí víc škody než užitku a navíc
se potěšíte hezkými písničkami. Ano, s Matyldou je legrace, ale
i nervy. Její veselé příběhy pobaví nejen děti, ale i rodiče. Možná najdou v Matyldiných příhodách hodně legrace a snad i nějaké
poučení
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
pondělí 3. března v 19.30 hod.

sobota 8. března ve 14 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL

KLUB VELKÁ KOBRA pořádá:

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Připravena je pestrá zábava, hudba, tanec, soutěže, občerstvení
a samozřejmě i vyhlášení nejlepších masek.
Délka akce cca 180 minut.
pondělí 10. března v 19.30 hod.

SHOW - mimo předplatné

Travesti revue Techtle Mechtle míří do našeho města s nadčasovým zábavným pořadem

2106

Lukáš, Honza a Alex - tři muži, kteří se téměř každý večer změní
v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České
republice i na Slovensku! Jejich pořady jsou postavené na parodii,
nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika,
které tvoří převážně ženy. Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou
parodují také politiky, aktuální dění ve společnosti a známé zábavné scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem „2106“
se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores,
Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude vypadat budoucnost
dalších generací ? Věřte že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá,
rozesmátá... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu
a řadu dalších včetně speciálního hosta večera.

POEZIE - KONCERT

Tentokrát v divadelním sále se uskuteční poslední představení
cyklu slova, hudby a poezie, které nese název

JOSEF FOUSEK - BEZ NÁHUBKU
Hudebně-literární zábavný pořad spisovatele, skladatele, zpěváka, kytaristy a moderátora, kterého známe z televize, rozhlasu,
koncertů a v neposlední řadě jako
člena divadla SEMAFOR. Milovníci příjemné a inteligentní zábavy
neváhejte a přijďte strávit velmi
příjemný večer do KDJS.
Účinkuje: JOSEF FOUSEK
- mluvené slovo, kytara, zpěv.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 180 Kč.
Délka představení cca 95 minut
+ přestávka.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 240 Kč předprodej/260 Kč na místě. Délka představení cca 95 minut + přestávka.
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sobota 15. března v 17 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava fotografií
pořízených širokou skupinou fotografů, kteří se zúčastnili fotosoutěže

VYFOŤ TOULAVU I TY
Výstava je putovní
a můžeme se těšit na
záběry krásné přírody, osad a měst, které
se v regionu Toulavy
nacházejí.
Na vernisáži, kterou
organizuje MAS Sedlčansko o.p.s. vystoupí s kulturním programem Lidový soubor
žáků ZUŠ Sedlčany.
Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin
a při každé akci konané v KDJS. Trvá do 27. března 2014.
neděle 16. března v 17 hod.!!!

DIVADLO - mimo předplatné

Po úspěšném uvedení hry v říjnu 2013 se s reprízou představí
Občanské sdružení NAŠLOSE, které uvede hru autora Federica
Garcia Lorcy

DŮM BERNARDY ALBY
Vdova Bernarda Alba vládne svým pěti dospělým dcerám podle nejpřísnějších zásad. Zakazuje jim byť jen pomýšlet na muže
„nehodné jejich postavení“, společný domov s hrdostí a pokrytectvím proměnila ve vězení. Nejstarší dceři Augustias je už téměř
čtyřicet, když se má konečně vdávat. Chystaná svatba vyvolá mezi
sestrami skutečné drama vášní. Matka je ale k signálům probouzející se touhy po svobodné volbě života slepá, a to až do nevyhnutelného konce.
Režie: Pavel Vopat
Hudba, hudební doprovod: Adam Říha
Hrají: členové Občanského sdružení NAŠLOSE

úterý 18. března v 19.30 hod.

Na sedlčanské publikum čeká skutečná kulturní lahůdka -

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
Účinkující poslali tento vzkaz, který Vám rádi tlumočíme:
Náš milý diváku,
Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty
vůbec nejkrásnější hudební
perly, jež nám světový swing
30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají
nesmrtelné sladké melodie.
Žhavý americký swing zvedá
ze židlí, české písně konejší
Tvé nervy. Anebo naopak!
Beze všech pochyb však
věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše,
Ti zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“!
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 350 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
čtvrtek 27. března v 19 hod.!!!

NABUCCO
Dirigent:
Milan
Kaňák
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DIVADLO - předplatné

V divadelním sále proběhne slavnostní zahájení jubilejního 50.
ročníku Hudebního festivalu SUKOVY SEDLČANY. Festival zahájí
starosta města Sedlčany Ing. Jiří Burian a poté uvítáme na jevišti
soubor opery a baletu Severočeského divadla z Ústí nad Labem.
Tentokrát k nám přijíždí se světoznámou operou Giuseppe Verdiho

Režie:
Martin
Dubovic

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 95 minut + přestávka.

KONCERT - mimo předplatné

Vstupenky je
možné si zakoupit v předprodeji
na radnici nebo
před začátkem
představení v pokladně KDJS.
Vstupné 300
Kč. Délka představení cca 150
min.+ přestávka.

HUDEBNÍ FESTIVAL SUKOVY SEDLČANY 2014 - 50. ROČNÍK
čtvrtek 27. března v 19 hod.

DIVADLO - předplatné
Divadelní sál KDJS

Zahájení 50. ročníku Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Slavnostní projev přednese starosta města Sedlčan Ing. Jiří Burian.
Účinkuje soubor opery Severočeského divadla z Ústí nad
Labem, který uvede operu G. Verdiho

NABUCCO
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 300 Kč. Délka pořadu je cca 150 minut + přestávka.
úterý 1. dubna v 18 hod.

Divadelní sál KDJS - KONCERT

Tradiční součástí festivalu je akce Základní umělecké školy
v Sedlčanech -

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
V programu zazní sólová čísla, vystoupení malých hudebních
seskupení a již tradičně vystoupí i Big band složený z učitelů ZUŠ.
Žánrový záběr bude opět široký – klasika, pop, rock, jazz, swing
i muzikál.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 80 minut + přestávka.
středa 9. dubna v 18 hod.

Koncertní sál KDJS - KONCERT

Uvítáme mladé talentované umělce v rámci vystoupení posluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka Praha a Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy. Program nese název

KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ
IRINY KONDRATĚNKO
V programu uvidíme mimo jiných vystoupení i rodáka ze Sedlčan – bývalého žáka ZUŠ Sedlčany Karla Marka.
Vstup volný. Délka pořadu je cca 120 minut + přestávka.
čtvrtek 10. dubna v 19.30 hod.

Divadelní sál KDJS - KONCERT

Doposud v Sedlčanech nikdy nevystupoval vynikající orchestr,
který naši vlast reprezentuje v mnoha zemích celého světa. Máme
tu čest uvítat jeden z nejpočetnějších českých orchestrů. Vystoupí

ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY & DASHA
Mimo stálých členů tohoto špičkového tělesa vystoupí jako host
vynikající zpěvačka DASHA. V programu zazní skladby širokého
repertoárového rozpětí českých i světových autorů.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

čtvrtek 15. května v 19.30 hod. Divadelní sál KDJS - KONCERT
Koncert přední české mezzosopranistky, sólistky Le Grand
Theatre du Pay du Fou ve Francii – paní EDITY ADLEROVÉ za
varhanního doprovodu Vladimíra ROUBALA – ředitele chrámové
hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově,
nese název

AVE MARIA a nejkrásnější spirituály
varhanní koncert se zpěvy
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 70 minut + přestávka.
středa 21. května v 18 hod.

Divadelní sál KDJS - KONCERT

Tradiční součástí festivalu je koncert místních pěveckých sborů
ZÁBOJ a ZÁBOJÁČEK nazvaný

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Se svým programem se představí i Lidový soubor Základní
umělecké školy Sedlčany.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 80 Kč. Délka pořadu je cca 70 minut bez přestávky.
pátek 23. května v 18 hod.

Zámek Červený Hrádek - KONCERT

Tradiční koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek.
Vystoupí soubor

MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 80 minut + přestávka.
sobota 24. května v 18 hod. Zámek Červený Hrádek - KONCERT
Tradiční koncert v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. Vystoupí orchestr, který letos slaví 40. výročí
svého vzniku.

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je 80 minut + přestávka.
neděle 25. května v 10.30 hod.

Kostel Křečovice - KONCERT

Závěr Sukových Sedlčan již tradičně obstará v křečovickém kostele koncert vážné hudby. Po jeho skončení proběhne Pietní akt
u hrobu hudebního skladatele Josefa Suka.
KDJS vypravuje autobus do Křečovic. Odjezd je v 9.30 hod. od
Kina Sedlčany a ihned po skončení akce se navrací zpět do Sedlčan. Cestovné je zdarma.
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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 2014
sobota 1. března ve 20 hod.
film USA, F – akční, komedie, krimi (2013) 111 min. MAFIÁNOVI
- Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění.
Bývalý mafiánský boss Giovani Manzoni a jeho rodina jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu
svědků. Mafiánské klany však zuřivě pátrají po špinavém udavači
s jasným cílem. Hrají R. DeNiro, M. Pfeifferová. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 7. března ve 20 hod.
film USA – komedie, akční, fantasy (2013), 97 min.

pátek 28. března ve 20 hod.
COLETTE
film ČR, SR – drama (2013), 126 min.
- V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje
nelítostný svět každodenního boje o přežití. Milostný příběh zajatců Viliho a krásné židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky
v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem
a pravdou a lží... Hrají Jiří Mádl, Eric Bouver, Clémence Thioly,
Ondřej Vetchý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 29. března ve 20 hod.
film F – absurdní komedie (2014), 102 min. ATTILA MARCEL
- Třicátník Paul žije v bytě se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od dvou let a které sní o tom,
že se z něj stane klavírní viruos. Jednou se však Paul seznámí se
sousedkou madame Poustovou a objeví kouzlo jejích „bylinných“
čajů s příchutí LSD. Objeví svou minulost a najde klíč k tomu, jak
konečně žít svůj život... Hraje G. Gouix, A. Le Ny, B. Lafont. Vstupné 70 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

R.I.P.D. - Útvar rozhodně neživých agentů

- Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když
jsou dobří, nastupují k URNA – Útvaru rozhodně neživých andělů.
Tahle super tajná jednotka dohlíží na to, aby „mrtváci“ nám živým
neotravovali vzduch, ale aby na věky odpočívali v pokoji. Hrají J.
Bridges, R. Reynolds, K. Bacon a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
sobota 8. března ve 20 hod.
film Francie – příběh, tragedie (2014), 93 min.
APAČI
- V pařížském slangu apač znamená tulák. Parta pěti teenagerů
se jen tak poflakuje. Jednoho večera stráví noc plnou alkoholu
a polonahých radovánek v prázdné luxusní vile. Odcizí zde bezcenné věci, ale i dvě značkové pušky. Majitelka krádež ohlásí svému
známému, místnímu bossovi... Hrají A. Brusque, M, Cayon a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
úterý 11. března ve 20 hod.
film F, B, ČR, A – romantický dobr. (2014), 113 min. ANGELIKA
- Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil diváky po celém světě. Markýza Angelika Sancé de Monteloup je nejen
mladá a okouzlující, ale také neústupná a svéhlavá. Proti své vůli
je provdána za hraběte Joffrey de Peyrac... Hrají Nora Arnezeder,
Gérard Lanvin, T. Sisley, D. Kross, S. Abkarian a další. Vstupné 90
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 21. března 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 na okruzích
i ve skutečném životě. Vstup 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 22. března ve 20 hod.
film Indie – drama (2014), 104 min.
CIZÍ OBĚD
- Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci
z Harvardu analyzovali tento doručovací systém s tím, že jeden
oběd z milionu dojde na nesprávnou adresu. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady osudy půvabné Ily a úředníka
Saajana... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
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neděle 16. března v 15 hod.
film F – animovaný, 95 min.
LIŠÁK RENART
- Renart je nepolepšitelný snílek, který se nedokáže smířit s příliš upjatými a nudnými pravidly společnosti zvířat. Není dne, aby
nevymyslel nějakou bláznivou hloupost, která se téměř nikdy nesetká s pochopením okolí... Vstupné 60 Kč.

pátek a sobota 14. a 15. března

PATNÁCT LET FILMOVÉHO KLUBU

- Oslavte s námi patnáct let nepřerušeného fungování filmového
klubu. Slavit budeme pochopitelně filmem (a taky trochu hudbou).
pátek 14. března od 20 hod.: PÁSMO FILMŮ TOMÁŠE
VORLA, ČR 1985, 86 min + překvapení divadelní skupiny Zážeh
na živo (cca 30 min).
sobota 15. března od 14 hod.: KOLEKCE ČESKÝCH KRÁTKÝCH FILMŮ PRO DĚTI, 75 min.
sobota 15. března od 16 hod.: KOYANNISQATSI, USA 1982,
Godfrey Reggio, 86 min.
sobota 15. března od 19 hod.: HASTA LA VISTA!, Belgie
2011, Geoffrey Enthoven, 115 min
čtvrtek 20. března ve 20 hod.
film S, GB – režie Malik Bendjelloul, 86 min.

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI

- Pátrání po Sugar Manovi vypráví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy 70. let, která nebyla. Dva
producenti objevili Rodrigueze na konci 60. let, byli ohromeni
a přesvědčeni, že mu písně plné silných melodií a prorockých textů
zajistí pověst největšího hudebníka své generace. Jenže všechno
bylo jinak… Film sleduje snahu dvou Rodriguezových fanoušků,
kteří touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou. A tomu, co
objeví, se sami nestačí divit. Film byl oceněn Oscarem v kategorii
Nejlepší dokumentární film.

