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PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2014
Úterý 4. listopadu v 19.30 hod.
Středa 5. listopadu v 19.30 hod. KONCERTY - mimo předplatné
Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na tradiční podzimní koncerty Big Bandu ZUŠ Sedlčany, který vystupuje pod názvem

BLUE ORCHESTRA
Koncerty jsou to tentokrát jubilejní, neboť se konají u příležitosti
oslav 10. výročí založení orchestru. Čas neuvěřitelně rychle běží
a z malých muzikantů, kteří pod vedením kapelníka Václava Calty před 10 lety začínali, jsou dnes ostřílení a zkušení hudebníci.
Někteří z kapely odešli, naopak další mladí nastoupili a soubor hraje dále. Hrát se budou ty nejlepší a nejznámější melodie, které má
kapela v repertoáru (a není jich málo). Těšit se můžeme na široký
žánrový i repertoárový záběr. Mimo stálých členů kapely budou
účinkovat i osvědčení hosté, kteří se souborem vystupovali. Jak
říká kapelník Václav Calta: „Bude se hlavně slavit a bude i trochu
show“. Srdečně Vás zvou účinkující, ZUŠ Sedlčany i KDJS.

Pomáda a další…) a frontman rockových kapel (Motorband, BSP,
No Guitars!, Woo-Doo Band!, Leaders!, Supergroup) se rozhodl
nadělit sobě i fanouškům v předstihu dárek ke svým 50. narozeninám v podobě akustického turné „KAMIL STŘIHAVKA UNPLUGGED TOUR 2014“.
Mimo hlavního protagonisty účinkují:
Lukáš Pavlík - bicí nástroje
Martin Ivan - kontrabas
Petr Henych - elektrické a akustické kytary
Štěpán Eliáš - klávesy, Fender piano
Markéta Podhajská – perkuse
Ondřej Klímek - saxofony, flétny aj.
Josef Štěpánek - steel kytara, mandolíny aj.
V programu zazní nejen úpravy Kamilových hitů, jako Země
vzdálená, Kovboj z Teplic, Když se snáší déšť, Woo-Doo!, Holka
čapni draka, Černá růže atd., ale i písně nikdy živě neinterpretované a vybrané ze všech alb jeho bohaté hudební kariéry. Nechybí ani
zpěvákem obdivované legendární světové písně.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 280 Kč.
Délka pořadu je cca 120 minut bez přestávky.
Pondělí 17. listopadu v 15 hod. POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
Tentokráte na pondělí – neboť je státní svátek – jsme připravili
pohádku

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.
Středa 12. 11. v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu v rámci oslav 60. výročí založení KDJS jsme
pozvali pro příznivce tohoto druhu hudby rockovou legendu oslovující již dvě generace fanoušků, nebo chcete-li českého rockového Ježíše. Ano je to

KAMIL STŘIHAVKA s kapelou LEADERS
Majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu v muzikálových
rolích, které ztvárňuje již 20 let (Pěna dní, Jesus Christ Superstar, Johanka z Arku, Excalibur, Obraz Doriana Graye, Robin Hood,

Divadlo Tondy Novotného - „KAPSÁŘ“ uvádí pohádku inspirovanou knihou Josefa Čapka „O pejskovi a kočičce“. Spolu s pejskem
a kočičkou herci
pro vás připravili
tři veselé příběhy: O pejskovi
a kočičce, jak si
myli
podlahu;
O pyšné noční
košilce; Jak si
pejsek a kočička
dělali k svátku
dort. Představení hrají herci s velkými loutkami a mluvené slovo je
propojeno písničkami.
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.
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Úterý 18. listopadu v 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

V pořadí jako třetí divadelní představení předplatitelského cyklu
uvádíme tentokrát muzikálovou komedii Dana Goggina

JEPTIŠKY
Autorovi se podařilo stvořit dílo na nezvyklém půdorysu, když
na scénu přivádí pět jeptišek, které k tradičnímu obrazu klášterních řeholnic mají hodně daleko. Slouží pokorně Bohu, žijí
a pracují v klášteře, ale po požití houbové polévky jejich řady
markantně prořídnou. Zbylé jeptišky se musí postarat o pohřeb
svých sester. Shodou okolností jim ale nevyjdou peníze a na svůj
„odchod“ čeká v kuchyňském mrazáku ještě pět těl, navíc hygienik je na cestě… Ani v této prekérní situaci však matka představená neztrácí elán a spolu se sestrami, které jen díky náhodě
katastrofu přežily, uspořádají benefiční představení – každá předvede, co umí, co nezapomněla ze svého civilního života. Řeholnice, kterým nechybí velký smysl pro humor, nazkouší nebývale
skvělou show, díky které pobaví nejen diváky, ale i samy sebe.
Úspěch Jeptišek předstihl všechna autorova očekávání, když po své
premiéře zůstal muzikál na programu newyorského divadla Cherry Lane celých deset let a dosáhl neuvěřitelných 3672 repríz. Stal
se tak druhým nejhranějším broadwayským muzikálem v historii.
Jeptišky jsou netradičním pohledem do života řádových sester,
zárukou kvalitní zábavy a velkou hereckou, pěveckou a komediální
příležitostí pro pět hereček, které svou jiskřivou energií zcela naplní scénu.
V režii Lumíra Olšovského hrají: Jindra Janoušková, Dagmar
Novotná, Petra Janečková, Petra Tenorová a Martina Sikorová.
(VČD Pardubice)

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 250 Kč.
Délka pořadu je cca 140 minut + přestávka.
Čtvrtek 20. 11. v 19.30 hodin

KONCERT - mimo předplatné

Další koncert věnovaný oslavám 60. výročí založení KDJS je tentokrát určen zejména pro přátele vážné hudby a zejména vyznavačům klavírních koncertů.

“JOSEF SUK, JEHO ŽÁCI A PŘÁTELÉ”
Nejen “náš” Josef Suk, ale též řada jeho přátel (Novák, Janáček
a samozřejmě učitel Dvořák) má v letošním Roce české hudby své
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výročí. A pokud se toto “shromáždění” spojí s některými později
slavnými žáky (Martinů, Ježek), pak máme společnost nejslavnějších skladatelů kolem našeho velikána téměř úplnou.
Pořadem nás provede a na klavír bude hrát vynikající interpret
hudby Josefa Suka, absolvent AMU v Praze TOMÁŠ VÍŠEK.
Tento mnohonásobný laureát domácích i mezinárodních soutěží
získal ocenění např. v Chopinově
soutěži ve Varšavě 1975, Vídeňské
mezinárodní hudební soutěži 1992
či na “Concours Musical de France”
v Paříži v roce 2013. Vystupoval
v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Japonsku, Egyptě, USA, Vel.
Británii, Maďarsku, Rusku, Bulharsku, Německu, Francii, Holandsku,
Itálii, Švýcarsku, Finsku, Slovinsku a Rakousku. S mimořádným
přijetím se setkal jeho klavírní recitál na mezinárodním festivalu
Pražské jaro 1997, 2002, 2003, 2006 a 2014. Nenechte si ujít tento
nevšední koncert sestavený interpretem speciálně pro toto jubilejní vystoupení k oslavě Josefa Suka a výročí KDJS.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 120 Kč.
Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.
Úterý 25. listopadu v 19.30 hodin
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
Do Společenského sálu při stolové úpravě Vás zveme na druhé
představení předplatného slova, hudby a poezie této sezony. Se
svým pořadem k nám přijíždí

TWO VOICES
Two Voices je neřízená hudební střela. Dvě zpěvačky, z toho jedna operní, zpívají tzv. vážnou hudbu a čekají, že se publikum bude
smát. A ono se opravdu směje. Nejkrásnější melodie velkých klasiků totiž dostaly texty Jany Rychterové. Písničkářky, která se nebojí
zapojit humor do svých šansonů, se nedrží při zemi ani u klasiky.
Chačaturjanův Šavlový tanec je o krádežích, Na krásném modrém
Dunaji o jídle, Badinerie o cestování s navigací, a to je jen krátký
výčet z nejrůznějších témat, díky nimž tento styl dostal nový název
- CRAZY CLASSIC. Ovšem náhle uslyšíte poeticky pojatý Bachův
Air a jste ztraceni v prosté hudební kráse tří hlasů. Ano, Two Voices (česky „dva hlasy“), jsou jediné duo na světě, které má tři
členy. Jsou to písničkářka Jana Rychterová s kytarou, sopranistka
Gabriela Pešinová
a třetí stálý člen dua
je houslista Vladimír
Iljič Pecháček.
Vstupenky
je
možné si zakoupit
v předprodeji na
radnici nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS.
Vstupné: 180 Kč.
Délka pořadu je cca
80 minut s přestávkou.

Středa 26. listopadu v 16.00 hod.
DIVADLO - pro důchodce
Středa 26. listopadu v 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné
Čtvrtek 27. listopadu v 19.30 hod. DIVADLO - mimo předplatné
Neděle 30. listopadu v 15.00 hod. DIVADLO - mimo předplatné
Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech letos před publikum přichází s čerstvou novinkou, a to se „světovou premiérou“
divadelního ztvárnění známé crazy komedie

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU
aneb Absolutně nevinný žertík
Věčné spory a nelítostné sousedské žertíky dvou rozhádaných
manželských párů převedl do jevištní podoby režisér představení
Richard Otradovec dle filmu Petra Schulhoffa.
Invalidní důchodce Evžen Novák si přivydělává jako komparsista. Jednou při návratu z natáčení se setká na pavlači se svou
sousedkou Alenou Bartáčkovou a v žertu jí naznačí, že jí je manžel
nevěrný.
Jenže Kája Bartáček si to nenechá líbit a slibuje Novákovým, kteří
si rádi hrají na lidi z lepší společnosti a jejich syn René si vylepšuje
jméno různými tituly, pomstu. Začíná tak malá sousedská válka,
jež má být zažehnána ve chvíli, kdy se mají obě znepřátelené rodiny
stěhovat z činžáku, který má být zbourán.
Nebyla by to však pravá komedie, kdyby se obě rodiny znovu
nesetkaly na sídlišti jako sousedé v jednom paneláku a na jednom patře. Válka se znovu rozhoří a nepomůže ani snaha Reného
a Nadi, neteře Bartáčkové, protože i jejich svatební oznámení je
považováno za poněkud hloupý vtip…

Do 24. listopadu

VÝSTAVA

Do 24. 11. 2014 bude v koncertním sále Výstava připomínající
letošní 60. výročí otevření Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech.
Od 27. listopadu

VÝSTAVA

Od čtvrtka 27. listopadu bude v koncertním sále nainstalována
až do konce roku 2014 velice oblíbená

VÝSTAVA KERAMIKY
MAJKY BLAŽEJOVÉ
Sama autorka Vás zve ke shlédnutí těmito slovy:
Dostávám se znovu po třech letech do příjemného prostředí
Kulturního domu J. Suka, kde si můžete v předvánočním čase prohlédnout a zakoupit mou keramiku, která vzniká v Čechticích, kde
žiji a pracuji.
Keramikou se zabývám asi od roku 1992. Absolvovala jsem
SUPŠ v Praze, obor výstavnictví. Potom jsem nastoupila do propagačního oddělení, kde jsem se věnovala hlavně grafické činnosti.
Práce s hlínou mi dává jiné možnosti
vyjádřit své pocity a hlavně přinést
větší radost sobě i druhým.
Do Sedlčan se vždy těším, našla
jsem zde velmi vstřícné a obětavé pracovníky kulturního zařízení,
kterým touto cestou moc děkuji za
pomoc na výstavách.
Letos můžete opět vidět dekorativní keramiku s různými náměty.
kachle s texty, různá sluníčka, betlémy, figurální keramiku z červené
i šamotové hlíny, vývěsní kachle na
domy, hodiny, ale i drobnou keramiku.
Těším se na všechny, kteří si
v předvánočním shonu najdou chvilku přijít se podívat na tuto výstavu.

Plánované akce na prosinec
V režii Richarda Otradovce hrají:
Evžen Novák: Jiří Dundr
Božena Nováková: Miloslava Kelichová
Karel Bartáček: Jaroslav Repetný
Alena Bartáčková: Renata Holoubková
René Novák: Pavel Heran
Naďa Kovalová: Kateřina Dundrová
Správcová: Jana Smrtová / Jana Krausová j. h.
Dále hrají: Denisa Řeháková, Sláva Bloch, Vlaďka Kalinová,
Jan Náhoda, Renata Pejchlová, Jiří Bosák.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč
(představení vyhrazené pro důchodce 80 Kč). Délka představení
cca 120 minut s přestávkou.

PO 1. 12. ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU…
DIVADLO - mimo předplatné
ST 3. 12. ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU…
DIVADLO - předplatné
ČT 4. 12. ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU…
DIVADLO - mimo předplatné
PO 8. 12. PARTIČKA
PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
ST 10. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
SO 13. 12. MICHALOVI MAZLÍČCI - Michal Nesvadba
PRO DĚTI A RODIČE
ST 17. 12. Štěpán KOJAN
KONCERT - mimo předplatné
ČT 18. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční - ZÁBOJ
PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
SO 20. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční - ZÁBOJ
PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
PÁ 26. 12. Vánoční koncert – MUSICA BOHEMICA PRAHA
KONCERT - mimo předplatné
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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 - LISTOPAD 2014
sobota 1. listopadu ve 20 hod.
film Slovensko – dokument, animovaný, hraný (2014), 78 min.

KOLEKCE KRÁTKÝCH FILMŮ

V rámci projektu současný slovenský film uvádíme kolekci pěti
krátkých filmů. Jsou to filmy žánrově pestré, dokumentární, animované i hrané. Jsou to filmy o člověku, o siamských dvojčatech,
o amatérském herci, o lovecké sezoně a první slovensko-bollywoodský hraný film. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 7. listopadu ve 20 hod.
film USA – akční, dobrodružný (2014), 140 min.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

Odjaživa víme, že největší konflikt, kterému Spider-Man kdy čelil,
se odehrává v jeho nitru: střet obyčejných povinností s výjímečnou
zodpovědností. Ve filmu The Amazing Spider-Man 2 ale zjišťuje,
že před ním stojí ještě náročnější bitva. Hrají A. Garfield, E. Stone,
J. Foxx, D. DeHann, C. Scott a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
sobota 8. listopadu ve 20 hod.
film Česko – drama (2014), 100 min.
FAIR PLAY
Jsou hranice, za které se nejde. Mladičká sprinterka Anna se stává
členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají,
že postoupí na olympijské hry a začnou Anně bez jejího vědomí
podávat anabolické steroidy pro zvýšení výkonnosti. Přichází první
zdravotní problémy a Anna se o přípravcích dozvídá pravdu... Hrají
J. Bárdos, A. Geislerová, R. Luknár a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

sobota 22. listopadu ve 20 hod.
film Slovensko – dokumentární fikce (2014), 84 min. V TICHU
Nový snímek režiséra Z. Jiráského se inspiruje osudy židovských hudebníků za 2. sv. války. Ukazuje cestu několika protagonistů z jejich klidných předválečných tvořivých životů až
k bezprecedentnímu utrpení, do kterého byli nedobrovolně uvrženi.
Hrají J. Bárdos, J. Čtvrtník, K. Savarinská, J. Gallovič, L. Hrušovský
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 28. listopadu ve 20 hod.
film Slovensko (2014), 75 min.
FELVIDÉK – HORNÁ ZEM
Film reflektuje stále aktuální a tabuizované téma slovensko-maďarských vztahů v unikátní podobě klasického i animovaného dokumentu doplněného podmanivou hudbou Jany Kirschner. Osobní
výpověď podvědomých rodinných vztahů pomáhá autorka i divákovi chápat osudovost a nadčasovost dávno vytěsněných událostí.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 29. listopadu ve 20 hod.
film USA – komedie (2014), 96 min.
SOUSEDI
Bitva o ulici může začít. „Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle větu si pravidelně opakují hrdinové drsné komedie Sousedi, kteří žili na idylickém předměstí, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, zábavní
a bohužel také extrémně hluční vysokoškoláci. Hrají Z. Efron, S.
Rogers, R. Byrne a další. Vstupné 90 Kč. Do 15 let nepřístupné.

neděle 9. listopadu v 15 hod.
rodinný film Norsko – 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. Mládeži přístupné.

pátek a sobota 14. a 15. listopadu ve 20 hod.
film Česko – romantický, romantická komedie (2014), 104 min.

INTIMITY

Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů
o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší
určitý citový milostný problém... Všechny příběhy dospějí k řešení, které může přinést pozitivní naději do budoucnosti. Hrají Zlata
Adamovská, Petr Štěpánek, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, J. Plesl,
A. Petřeková, L. Jelínková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12
let nevhodné.

čtvrtek 6. listopadu ve 20 hod.
film Polsko – režie P. Pawlikovski (2013), 80 min.
IDA
Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla
dosud ani tušení. O své rodině i sama o sobě se dozvídá řadu
překvapivých věcí... Vizuálně vytříbený snímek Ida zasazený do
začátku 60. let, odkrývá složité kapitoly (nejen) z polských dějin
a sklízí řadu úspěchů u diváků a kritiky doma i v zahraničí.

pátek 21. listopadu ve 20 hod.
film ČR, LUC, SR, FIN - drama o komedii (2014), 120 min.

čtvrtek 20. listopadu ve 20 hod.
film Francie – režie M. Gondry (2013), 84 min.

Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu
Busters. Jejich klaniády představovaly ostrůvky svobody v komunistickém Československu. Pak se však cosi vážného mezi klauny
stalo - nedokáží se vystát... Po třiceti letech se Oskar vrací z emigrace. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné
konfrontaci. Osud jim nabízí ještě jednu šanci... Hrají O. Kaiser, J.
Lábus, D. Flamand, K. Outinen, J. Ferrier. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

Originální animovaný dokument předního francouzského režiséra
Gondryho se zabývá osobností amerického filozofa, lingvisty, politologa, levicového aktivisty, kritika globalizace i americké zahraniční politiky Noama Chomského. Snímek je záznamem debaty
Chomského s Gondrym a zároveň její interpretací. Pro diváka má
Gondryho roztomilá, jakoby dětská animace i další, příjemný efekt.
Jeho ilustrace, asociace a reakce pomáhají Chomského filozofie
zpřístupnit a přiblížit.

KLAUNI
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JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ, ŠŤASTNÝ?

