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PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2015
úterý 3. listopadu od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
V prosinci 1915 se narodila hvězda světového šansonu Edith
Piaf. Letošní 100. výročí jejího narození si připomeneme v pořadu
speciálně připravenému k tomuto výročí. Pořad se jmenuje

PIAF ZNÁMÁ NEZNÁMÁ
a je pojat jako „Vyprávění o nezkrotném pařížském „Vrabčákovi“ s jejími slavnými i méně slavnými šansony“. Pojďte s námi na
pouť za legendární Edith Piaf, jejíž život byl zahalen rouškou mýtů
a dohadů. Za zpěvačkou nevšedního hlasu i projevu, za ženou, jejíž
život je dodnes v mnoha směrech opředen tajemstvím, polopravdami a někdy i záměrnou lží nevycházející vždy z ní samé a z její
představivosti, ale i z jejího okolí. Nejvíce však o Edith Piaf vypovídají její písně. Smutné až tragické, výjimečně veselé a radostné,
každopádně však prožité a vyzpívané zcela nezaměnitelným hlasem.
Účinkují:
EVA KRIZ-LIFKOVÁ - Edith Piaf
JANA HERMACHOVÁ - Momone /sestra Edith/
MILAN DVOŘÁK - klavírní doprovod

sobota 7. 11. ve 20 hod. SPECIÁLNÍ ZÁBAVNÝ A TANEČNÍ VEČER
Ve společenském sále KDJS je pro Vás připraven další ze série
speciálních tematických večerů. Již jsme měli možnost absolvovat
večer věnovaný jazzu a swingu se skupinou Avalon, večer věnovaný stylu country se skupinou Farmáři a Milanem Pitkinem, večer
věnovaný moravské lidové hudbě s Cimbálovou muzikou Kapura
a tentokrát jsme připravili večer věnovaný kavárenskému či chcete-li salonnímu typu hudby.

COFFE VEČER aneb „POSEZENÍ V KAVÁRNĚ“
s kapelou 5 O´CLOCK COFFE
Pod tímto názvem se skrývá příjemný večer věnovaný dobré hudbě, tanci a možností konzumace více druhů dobré kávy či
kapučína, dobrého vína a v také např. zákusků či jiných dobrot.
Se svým pořadem k nám přijíždí kapela složená z profesionálních
muzikantů věnujících se nejenom kavárenské hudbě. Soubor působící převážně v jižních a západních Čechách a díky skutečnosti, že
v kapele hraje houslový part učitelka ZUŠ Sedlčany Iveta Balková,
tak zavítá i k nám do Sedlčan. V pořadu zazní velké hity skladatelů J. Ježka, D. Ellingtona, J. Brahmse, A. Dvořáka, J. Strausse,
B. Kinga a mnoha dalších velikánů.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 140 minut + 2 přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

LISTOPAD 2015

pondělí 9. listopadu od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Předplatitelský cyklus divadla pokračuje v pořadí třetím představením letošní nabídky. Městské divadlo Mladá Boleslav k nám
tentokrát přijíždí s inscenací

NOVECENTO (1900)
Na samotném počátku roku 1900, našel starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal
nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat Lemon, tedy
Citron. Citron na té obrovské lodi objevil v restauraci první třídy klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých a černých tónů a rázem
vznikla legenda o “Devatenáctset”. Legenda o zázračném klavíristovi.
Jediný herec, jeden vynikající klavírista /navíc téměř „domorodec“
žijící v nedaleké Radíči/, diváci doslova na dosah ruky a společně
sdílený skvělý příběh - to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který si nesmíte nechat ujít.
Účinkují: Jakub ŠAFR a Radim MADEJA
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.
neděle 15. listopadu v 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili první klasickou
pohádku letošní sezony od autorů J. Š. Kubína, T. Krauchera a J.
V. Kovaříka nazvanou

HONZA A ČERT

aneb Kterak Honza vyzrál nad čertem, zachránil
panímámu od pekla a Marjánku dostal za ženu.
Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ prochází
světem, aby se mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí do křížku
s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to
bude s Marjánkou a její panímámou...
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč.
Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

LISTOPAD 2015

středa 18. listopadu v 18 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále budou opět vystavovat regionální výtvarníci.
Tentokrát se nám představí tři umělci.

Petr SŮSA – obrazy

Václav KŘÍŽEK – dřevěné skulptury
Zdenka MRÁZKOVÁ – kresby a obrazy
Petr Sůsa se narodil ve čtvrtek 13. června 1963 v půl osmé ráno.
Šťastné mládí prožil v malebné vesničce středního Povltaví v Dublovicích. Tam mu byla také první učitelkou kreslení v základní škole
paní Boženka Jandová, kterou si oblíbil na celý život. Na aranžerské škole v Berouně mu byl učitelem profesor Rudolf Jonáš, žák
významného českého malíře Maxe Švabinského. Malovat se učil
jezdit do blízkého městečka Sedlec-Prčice k Antonínu Liškovi
a hodně zkušeností mu předal i jeho syn Miloslav Liška. Od května
1980 namaloval 3625 obrazů, pomaloval pár zdí, vyzdobil pár kapliček a vytvořil také dětské omalovánky pro města Sedlčany, Tábor
a Nymburk. Svoji jubilejní padesátou výstavu měl před třemi lety
zde v Sedlčanech, vystavoval také v Litoměřicích, Praze, Příbrami, Rožmitále, Kladně, Vlašimi, Benešově, Táboře či Dublovicích.
Na vernisáž i výstavu srdečně zve a těší se hlavně na své známé i
na nové návštěvníky. „Malování je pro mě potěšení a mám radost,
když obrázky potěší i ostatní. Kromě radosti z každého nového dne
mám radost ze svých dětí, vnoučka Alberta, sourozenců a života
vůbec. A zatím ještě pořád maluji a miluji …“
Výstavu doplní dřevěné skulptury (sochy) Václav Křížka a obrázky Zdenky Mrázkové. O hudební vystoupení se postará dcera Eva
Sůsová (kytara) a vernisáž uvede svým slovem synovec David
Krůta.

čtvrtek 19. listopadu od 19.30 hod.

ZÁBAVNÝ POŘAD

čtvrtek 26. listopadu od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Na netradiční pořad – kombinaci koncertu a mluveného slova,
uváděného pod názvem

Jako v pořadí čtvrté představení předplatitelského cyklu divadla
uvedeme hru Jiřího Justa

KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA

PŘÍBĚH COCO CHANEL

Vás zvou jeho hlavní protagonisté. Jsou jimi dva zkušení matadoři české kulturní scény – písničkář PEPA ŠTROSS a velice pravděpodobně nejznámější český knihkupec VRÁŤA EBR.
Již více než třicet let objíždí Pepa Štross naši republiku se svými swingovými písničkami, které jsou o lásce, o rodině, o životě
a to převážně nevážně. Texty jeho písní mají nadhled a lehkou
ironii. Věčnou inspirací je mu jeho vlastní početná rodina. Veselé
a neotřelé historky z rodinného kruhu jsou tedy již po mnoho let
nedílnou součástí jeho koncertů. Pepa Štross vystupuje se svým
synem Matějem, který mu “dělá” kytarové vyhrávky.
Vráťa Ebr je znám nejen v Sedlčanech díky svým velmi oblíbeným pořadům „Ebroviny“.
Přijďte se pobavit do Společenského sálu uspořádaného do klubové – stolové úpravy s možností mírné konzumace kávy, vína,
piva či nealko nápojů a drobných pochutin.

Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Královna módy
nepřestala být nikdy nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to,
co většina žen - manžela a dítě. Měla ale „štěstí v kartách a smůlu v
lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních kont:
následník ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básník,
německý nacistický důstojník...
Účinkují: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Čenský,
Lumír Olšovský / Filip Sychra
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 110 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakoupit také elektronicky na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 120 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Plánované akce na prosinec 2015
ÚT 1. 12. BLUE ORCHESTRA – orchestr ZUŠ Sedlčany
KONCERT - mimo předplatné
PO 7. 12. Skupina NEZMAŘI se smyčcovým kvintetem
KONCERT - mimo předplatné
ČT 10. 12. ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ /ZUŠ, ZÁBOJ, ZÁBOJÁČEK/
KONCERT - mimo předplatné
NE 20. 12. RÁKOSNÍČEK
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A RODIČE
SO 26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – V. HYBŠ, J. ZELENKOVÁ a hosté
KONCERT - mimo předplatné

LISTOPAD 2015

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

pátek 27. listopadu ve 20 hod. (Premiera 22. 10. 2015)
dokumentární road movie ČR (2015), 70 min.
AMERIKA
Bára, dcera imigrantů, přijela do Čech, aby poznala zemi svých
rodičů. Honza je z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. Touží odjet do
New Yorku a být tak trochu Bob Dylan. Film sleduje jejich cestu
po tradičních místech trampů, kde kulisou je jen les, oheň a širé
nebe. Jejich cesta se proměňuje v příběh přátelství, hudby a snů
o svobodě. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 6. listopadu ve 20 hod.
český film – dokument (2015), 101 min.
MALLORY
Po unikátních dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s filmem, v němž 13 let sleduje
hrdinku Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do normálního života... Film Mallory je tak kromě
jiného filmem o naději, že každý má šanci změnit svůj život. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 28. listopadu ve 20 hod.
film F – komedie (2015), 79 min.
DEJTE MI POKOJ!
Michela Leprouxe, milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na
bleším trhu objevil vzácné první album muzikanta Neila Youarta.
A od té chvíle touží po jediném: vychutnat si v klidu a samotě tento
hudební klenot. Jenže, v tom okamžiku, kdy zasouvá jehlu gramofonu do drážky, se celý svět snad proti němu spikne... Hraje Ch.
Clavier, C. Bouguet a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 7. listopadu ve 20 hod.
akční film USA (2015), 141 min. AVENGERS AGE OF ULTRON
Film je výpravným pokračováním největšího super-hrdinského
filmu všech dob. Pokus Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně
Iron Mena, Kapitána Ameriky, Thora, Hulka a dalších čelí děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Hrají R. Downey,
S. Johansson a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 13. listopadu ve 20 hod.
český film- studie (2015), 80 min.
DAVID
Dvacetiltý David si uvědomuje, jak jeho mentální postižení ovlivňuje chování jeho rodičů a rozhodne se utéct do Prahy. Ve velkoměstě se jeho zpočátku nevinný výlet promění v pouť plnou podivných
rozhodnutí, nečekaných situací, sexuálních zážitků i zkušeností,
které se pohybují na hranici života a smrti. Hraje P. Holubář, A.
Štréblová, O. Pavelka... Vstup 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
sobota 14. listopadu ve 20 hod. (Premiera 12. 11. 2015)
film Island – černá komedie/drama (93 min.)
BERANI
Gummi a Kiddi jsou bratři, kteří spolu kvůli dávné křivdě 40 let
nemluví. Jediné, co oba sdílejí, je láska k rodinnému plemenu ovcí.
Gummi má však podezření, že Kiddiho výstavní beran je nakažen
smrtelnou klusavkou a hrozí utracení všech stád v okolí... Hořkosladký příběh citlivě vypodobňuje bratrské pouto, které i po desetiletích neshod zůstává silné. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 20 listopadu ve 20 hod. (Premiera 29. 10. 2015)
film D – drama, thriller (2015), 140 min.
VICTORIA
Mladá číšnice Victoria z Madridu přijíždí pracovat do Berlína
a užívat si noční život. Na jedné party potká Sonneho s kamarády.
Namísto mátožného opileckého rána však Sonneho parta provede
bankovní loupež. A Victoria se ocitne za volantem auta, kterým
prchají. Namísto kocoviny boj o holý život. Hrají L. Costa, F. Lau
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 21. listopadu v 18 hod.
film USA – romantický, rodinný (2015), 114 min.
POPELKA
Děj snímku sleduje osudy Elky, jejíž otec, kupec, se po smrti její
matky znovu ožení. Elka má svého otce velice ráda, a tak se snaží
ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám Anastázii a Drizele chovat vstřícně. Když ale otec zemře zjistí, že je vydána na milost své
nové rodiny... Hraje L. James, C. Blanchet, H. Grainger, S. McShera, R. Madden a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

LISTOPAD 2015

neděle 1. listopadu v 15 hod.
pohádkový film ČR, SR (2015), 97 min. SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky B. Němcové “Sedmero krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se
pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla
jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Hrají M. Issová, S. Remundová,
L. Příkazský a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
neděle 29. listopadu v 15 hod.
rodinný animovaný (2015), 85 min. OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun musí poslouchat a dělat,
co farmář nařídí. Jak jen mít alespoň jeden den volna. Shaun
vymyslí, jak na to. Podaří se jí uspat farmáře a uloží ho do karavanu... Ale karavan se rozjede a ujíždí přímo do velkoměsta. Když se
farmář dlouho nevrací... Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 5. listopadu ve 20 hod.
film USA, D – režie D. Fincher, (1999), 139 min. KLUB RVÁČŮ
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot,
anarchistických hlubinách v každém z nás a životě v permanentním
déja vu konzumní společnosti“. Nenechte si ujít jednu z posledních
možností vidět Klub rváčů na plátně – monopol končí v prosinci.
čtvrtek 19. listopadu ve 20 hod.
film MEX, NL, FIN, B – režie P. Greenaway (2014), 105 min.

EJZENŠTEJN V GUANAJUATU

Britský režisér a scenárista P. Greenaway (Kuchař, zloděj, jeho
žena a její milenec, Umělcova smlouva) je jedním z nejoriginálnějších filmových tvůrců současnosti a těžko od něj čekat třeba
klasický životopisný snímek. I ve svém zatím posledním snímku
proto zobrazuje jen nepatrný výsek života sovětského režiséra
Sergeje Ejzenštejna (1898-1948), konkrétně deset dní během jeho
pobytu v Mexiku (1931-1932), kde natáčel film Ať žije Mexiko! Víc
než průběh natáčení však Greenawaye zajímá milostná aféra, kterou filmař prožil se svým místním průvodcem...

