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PROGRAM KDJS - ŘÍJEN 2016
Pondělí 3. října od 19.30 hod.

KONCERT

Měsíc říjen začínáme koncertem v Divadelním sále KDJS, který
je nazván

CHCE TO JEN ČAS
Chcete-li si odpočinout od denního shonu, bude se na Vás těšit

FRANTIŠEK NEDVĚD
s kapelou Tie Break

Leaderem skupiny je František Nedvěd, který začal působit
v umělecké oblasti již v roce 1974 se svým bratrem Janem ve skupině Brontosauři. V roce 1975 začal spolupracovat se skupinou
Spirituál Kvintet. Za dobu spolupráce Františka a těchto hudebních
těles bylo vydáno 11 nosičů skupiny Brontosauři a 10 nosičů se
skupinou Spirituál Kvintet. V roce 2004 vydává „osamostatněný“
F. Nedvěd s kapelou Druhé podání album „Když ohně zaplanou“,
které vybočuje z řady dosud vydaných nosičů a mapuje písně Františkova trampského mládí. V lednu 2008 se F. Nedvěd rozchází se
svou skupinou Druhé Podání. V současné době ho doprovází skupina muzikantů zvučných jmen - Petr Kocman, Vojta Nedvěd a Milan

Úterý 4. října v 19.30 hod.

DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ

Divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami k nám přijíždí s velmi
úspěšnou hrou

VÁLKA ROSEOVÝCH
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se
svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě.
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se
rozvést… Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy
však ani jeden z manželů
nechce přijít o krásný dům.
Vzájemně si likvidují osobní
věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější
naschvály, neustoupí ani
o píď. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její
předlohou je americký román slavného Warrena Adlera. Podle
něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film,
v hlavních rolích s Kathleen Turner a Michaelem Douglasem. Divadelní podobu této černé komedie pro naše diváky vytvoří hostující
režisér Ondřej Sokol (divákům známý také jako filmový i televizní
herec). V jedné z hlavních rolí uvidíte rovněž hostujícího Michala
Dlouhého.
Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián a další.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
250 a 230 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.
Středa 12. října od 19.30 hod.

KONCERT

Do Společenského sálu KDJS Vás zveme na koncert skupiny,
která v Sedlčanech vystupovala již v minulosti a to v devadesátých
létech např. v hudebním baru Beseda. I my připravíme klubové
prostředí při stolové úpravě s možností mírné konzumace a uvítáme skupinu

SPOLEKTIV
Plechatý. Dovolujeme si Vás tímto stručným hudebním životopisem pozvat na večer plný pohody, vlídného slova a hlavně pěkných
písniček z pera takových velikánů jako jsou například Gordon Lighfoot, Don Williams či Jan Nedvěd. Texty jsou od Františkova přítele
a kolegy ze Spirituál Kvintetu pana Dušana Vančury. Pochopitelně
František zahraje i své vlastní písně. Tato formace vystupuje s pořadem, který je průřezem těch nejlepších písní z dosud vydaných
alb. Do programu byla zařazena i směs písní, které zpíval a hrával
se svým bratrem Janem.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
250 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Sami členové kapely o sobě napsali toto:
„V 90. letech minulého století jsme na koncertních a festivalových pódiích překvapovali žánrově stěží zařaditelnou, pěvecky
a nástrojově barevnou muzikou. Jelikož jsme se v roce 2014 po
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osmnáctileté přestávce vrátili na naši hudební scénu, tak v našich
písních najdete pocity napříč mnoha generacemi, dnes i čtyřicátníků a padesátníků. Vrátili jsme se plni energie, s velkou potřebou
skládat vlastní písně a s obrovskou chutí hrát. Hrajeme a zpíváme
autorskou hudbu na akustické nástroje s prvky rocku, art folku
a jazzu s použitím klasických kytar, baskytar, perkusí, etnických
a dechových nástrojů.“
V Sedlčanech kapela vystoupí v tomto obsazení:
Renata Švecová - zpěv, perkuse
Jarda Hnízdil - zpěv, kytara, akordeon
Martin Jančura - zpěv, kytara, perkuse
Tonda Vidlák - saxofony, klarinety, flétny, dechový syntezátor,
perkuse
Jirka Regásek – baskytary
Všichni účinkující se na návštěvníky těší a již nyní zdraví své
známé a kamarády, které zde z minulosti mají.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
120 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.
Neděle 16. října v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

S klasickou pohádkou k nám po delší době přijíždí Hálkovo
městské divadlo Nymburk a tentokrát uvidíme hru

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPEŽNÍKEM
Příběhy ševce či loupežníka Rumcajse z lesa Řáholce nedaleko
Jičína zná snad každý bez rozdílu věku. V tomto představení se
bude vyprávět a hrát o tom, jak se ze ševce Rumcajse stal loupežník a co vše se jemu a jeho blízkým přihodilo.
Hrají: Jaroslav Šturma, Amálie Votrubová, Katka Šonská, Jiří
Vetešník, Miky Mejstřík, Josef Veselý, Matěj Havelka a Jaroslav
Jeník. Režie: Jaroslav Kříž.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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Čtvrtek 20. října od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme na druhé představení předplatného divadla, kterým je dramatizace románu Jacka Londona

MARTIN EDEN
Dramatizace jednoho z největších románů světové literatury, životní příběh námořníka, který chtěl změnit svůj osud. Příběh starý přes 100 let, a přece víc než současný, je pojat jako
komorní činoherní představení pro
jednoho herce a jednoho hudebníka. Hlavním cílem tohoto představení je přiblížit toto mistrovské dílo
světové literatury širší divácké obci
a ukázat spisovatele Jacka Londona nejen jako autora napínavých
příběhů z dalekého severu, ale také
jako výjimečného umělce, z jehož pera vzešly takové literární perly jako například Tulák po
hvězdách. Martin Eden se dá považovat téměř za autobiografii samotného spisovatele a hlavní postava za jeho alter ego.
Představení nás vede ve zkratce celým Londonovým románem
a fascinujícím příběhem námořníka Martina Edena. Drsného chlapíka, který ve snaze získat životní lásku, udělat ze sebe lepšího
člověka a stát se spisovatelem, bojuje s celým světem a především
sám se sebou. Touha jít za svým cílem, nenechat se ovlivnit nepochopením druhých, pevně si stát za svým názorem, žít mravně
a v pravdě, obětovat sám sebe na úkor něčeho, co nás přesahuje,
je inspirativní nejen pro každého diváka. Představení Martin Eden
je vzrušujícím dobrodružstvím, které láme přirozenou bariéru jeviště a hlediště, protože tento příběh se dotýká nás všech.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
250 Kč. Délka představení cca 95 minut + přestávka.
Přehlídka filmů (nejen) pro děti – Sedlčanská filmová školka
22. – 23. října
Konec října bude v sedlčanském kině patřit (nejen) dětským divákům. Už potřetí jsme pro vás připravili pět filmových lahůdek,
které ačkoli stojí za vidění, nejsou na plátnech kin k vidění tak často. Čekají vás snímky, které patří ke klasice v dětské kinematografii, ale také jedna novinka současného animovaného filmu.
Srdečně zvu (nejen) mladé diváky a jejich rodiče/prarodiče/příbuzné/kamarády. Sledování filmů v kině je prostorem pro sdílení
zážitků – věřím, že sedlčanská filmová školka opět nabídne filmové
zážitky té nejvyšší kvality. Vstupné na jednotlivé filmy bude pouhých 50 Kč, permanentka na celou akci stojí 150 Kč. Připravili
jsme i rodinnou permanentku na všechny filmy pro dva dospělé
a (až) tři děti za 400 Kč. Další informace a aktualizace průběžně
uveřejňujeme na webových stránkách http://www.facebook.com/
sedlcanskafilmovaskolka. Petr Sokol, Filmový klub
Sobota 22. října 2016
13 hod. Máte doma lva, ČSR 1963, r. Pavel Hobl, 72 min.
15 hod. Ukradená vzducholoď, ČSR 1966, r. Karel Zeman, 88 min.
18 hod. Kluk ve světě příšer, Jap 2016, r. Mamoru Hosoda, 119 min.
Neděle 23. října 2016
13 hod. Perinbaba, ČSR/NĚM 1985, r. Juraj Jakubisko, 89 min.
15 hod. Čaroděj ze země Oz, USA 1939, r. Victor Fleming, 101 min.

Úterý 25. října od 18 hod.

KONCERT

Čas neúprosně běží a i v letošním roce se uskuteční tradiční
a tentokráte již jubilejní 10. ročník pořadu, který nese název

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
V roce 2007 se zrodila v hlavě ředitelky Základní umělecké školy
Sedlčany Vladimíry Severové myšlenka, představit veřejnosti nejen vystoupení žáků, ale rovněž prezentovat umění učitelů této školy. Část učitelů tuto myšlenku podpořila, a tak se 11. dubna 2007
v koncertním sále KDJS uskutečnil „1. Koncert učitelů Základní
umělecké školy Sedlčany“.
Další ročníky se z důvodu nedostačující divácké kapacity přesunuly do většího Společenského sálu a již několik let tento pořad
bývá realizován v největším sále – v sále Divadelním.
Letošní jubilejní koncert opět nabídne návštěvníkům pestrou
směsici vystoupení současných i bývalých pedagogů ZUŠ a jejich
hostů.
Nebudeme program prozrazovat, ale zazní sólová hudební i pěvecká vystoupení, zahrají menší soubory a tradičně také Učitelský
Big Band vedený Pavlem Fořtem. Žánrově bude program rovněž
velmi pestrý – od tzv. vážné či klasické hudby se postupně přeneseme přes country, rock´n´rool, jazz, pop až k muzikálové či
filmové hudbě. Zazní např. hudba z muzikálu Evita či z TV seriálu
Cirkus Humberto a také např. skladby z repertoáru populárního
Semaforu, skupiny QUEEN či Nashvillských country kapel a v neposlední řadě i vlastní skladby učitelů ZUŠ.

Srdečně Vás zvou účinkující učitelé ZUŠ Sedlčany a také spolu
pořádající KDJS.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
80 Kč, děti do 15 let vstup zdarma (a proto vstupenky nebudou
číslovány a tudíž nerezervují pevná místa v hledišti). Délka představení cca 85 minut + přestávka.
VÝSTAVY

Do 4. 10. mají návštěvníci Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech možnost zhlédnout velmi pěknou výstavu fotografií Petra
Vondráčka nazvanou

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Jak už sám název výstavy napovídá, autor nabízí ke zhlédnutí
soubor fotografií přírody, a to jak rostlin a živočichů, tak i krajin,
jak je zachytil při svých cestách v České republice i v zahraničí.
Od 7. 10. bude pro Vás připravena výstava malíře z Podblanicka,
který se věnuje výtvarnému umění již od svého mládí. Je jím

JOSEF BURKHARD
člen mezinárodního uměleckého projektu tolk.cz, který prezentuje tvorbu umělců po celém světě. Dále je členem Podblanické
galerie ČSOP Vlašim a klubu přátel PG a ART galery. Žije a tvoří
v Načeradci pod Blaníkem. První výstava byla uskutečněna v roce
2004 právě u nás v Sedlčanech a byla velmi úspěšná. Pro velmi
kladné ohlasy prezentuje svá díla v dalších městech naší republiky
např. ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově, Praze, Kolíně a dalších.
K tvorbě malíř používá klasickou techniku olejomalby. Jeho vzorem a učitelem byl světově uznávaný malíř Bob Ross. Vystavované
obrazy jsou odrazem malířova ducha a charakteru. Malování je pro
něj blahodárný čas dávající mu pocit klidu a svobody.
Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní
kulturní akci.

Plánované akce na listopad
NE 6. 11. Hurá na duchy aneb Zachraňme divadlo s MAJDOU
A PETREM
PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 8. 11. ANI ZA MILION (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)
DIVADLO mimo předplatné
ST 16. 11. BLUE ORCHESTRA (Sedlčanský Big Band) KONCERT
PO 21. 11. LACO DÉCZI s Celulou New York
KONCERT
ČT 24. 11. BEDŘICH SMETANA – THE GREATES HITS
(Toto představení se bude ještě hrát 7x na konci listopadu vždy
v provedení sedlčanských ochotníků. Termíny budou uvedeny
v listopadovém kulturním kalendáři.)
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ÚT 29. 11. VIVAT CAROLUS QUARTUS (A. Strejček a Š. Rak)
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
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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 - ŘÍJEN
sobota 1. října ve 20 hod.
Premiéra 29. 9. 2016
film F, USA, DK – horor (2016), 117 min.
NEON DAEMON
Jesse je mladá, krásná a má onu tajemnou esenci dokonalých
krásek ucházejících se o pár let slávy na módních molech v Los
Angeles. Neonový puls fashion světa pohlcuje Jesse natolik, že
přehlíží varovné signály. Za marnivými kulisami kultu krásy totiž
dříme dávné zlo... Hraje E. Fanning, J. Malone, K. Reeves a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
pátek 7. října ve 20 hod.
film USA – horor (2016), 87 min.
LES SEBEVRAHŮ
Sára se do lesa vydává v rámci pátrání po své sestře, která záhadně zmizela. Ve společnosti charismatického novináře vstupuje
do lesa, ve kterém by dle varování „nikdy neměla opouštět vyšlapanou cestu“. Sara odhodlaná odhalit pravdu o osudu své sestry
je nucena čelit rozhněvaným a zmučeným duším mrtvých, jejichž
obětí se stává kdokoliv, kdo se odváží vstoupit do jejich blízkosti.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 8. října ve 20 hod.
film DK, N, S, ČR – komedie, drama (2016), 98 min.

SATISFAKCE 1720

Dánský admirál Tordenskjold je hrdinou Velké severní války. Ta začala v roce 1700, trvala přes dvacet let, skončila porážkou Švédska
a podpisem Nystadského míru. Tím však vojevůdce ztratil smysl
svého života. Vyráží na cestu po Dánsku a Německu, kde si chce
najít ženu a usadit se. Má ale před sebou poslední souboj, který je
opředen mnoha legendami, mýty i konspiracemi. Hrají J. Oftebro,
M. Buch a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 14. října ve 20 hod.
film USA – drama (2016), 129 min.
SPOTLIGHT
Skutečný příběh, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli místní arcidiecéze. Případ otřásl celou katolickou církví. Hrají
M. Ruffalo, M. Keaton, R. McAdams a L. Schreiber. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 15. října ve 20 hod.
film CH, B – komedie (2016), 81 min.
ŠPEKOUN
Kevinovi je 12 let, váží 101 kilo, a když se od něj odvrátí jediný přítel, zdá se, že jeho život bude už jen plný ústrků. Pak se ale objeví
mužský vzor, který pracuje v bezpečnostní agentuře a chce z Kevina vychovat elitního vojáka. Vyhraje Kevin válku s obezitou? Hraje
S. Arlaud, J. Ferrier a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 21. října ve 20 hod.
film USA – western, horor (2016), 133 min.

KOSTI A SKALP (KOSTĚNÝ TOMAHAWK)

Divoký západ. Městečko Bright Hope, stojící uprostřed ničeho, zatím vytrhávala z jeho ospalosti pouze loupežná přepadení. Tuto
„idylu“ ovšem velice rázně utnou příslušníci kanibalského indiánského kmene, kteří unesou půvabnou Samanthu. Hrají K. Russell,
P. Wilson, L. Simonsová atd. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
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sobota a neděle 22. a 23. října
Přehlídka dětských filmů (podrobnosti na straně 3).

SEDLČANSKÁ FILMOVÁ ŠKOLKA

úterý 25. října ve 20 hod.
film USA – koncert (2016)
KONCERT KISS
V kinech po celé ČR se uvádí unikátní koncert KISS s předmluvou
kapely. Vstupné v předprodeji 110 Kč (tel. 734 255 492) a na místě
základní vstupné 150 Kč, anebo 110 Kč pro ty, kteří přijdou v tričku
Kiss nebo v make-upu Kiss.
pátek 28. října ve 20 hod.
film D – komedie, drama (2016), 163 min.
TONI ERDMANN
Komedie o vztahu výstředního otce a ambiciózní dcery. Po úmrtí oblíbeného psa se učitel Winfrid rozhodne investovat veškerou
pozornost na svou dceru Ines, která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění Winfried strategii. Čeho nemůže
dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné
alter-ego, jako německý ambasador a životní kouč Toni Erdman.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 29. října ve 20 hod.
film Itálie – krimi, drama (2016), 124 min. OSLNĚNI SLUNCEM
Rocková hvězda Mariane přišla o hlas. Po operaci tráví dovolenou
na slunečném ostrově v Itálii s partnerem Paulem. Idylka je narušena návštěvou přítele z mládí, hudebního producenta Harryho
s dcerou. Do prosluněných dnů se pomalu začíná vkrádat vzrůstající napětí a stíny minulosti... Hrají T. Swinton, D. Johnson, R.
Fiennes a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

neděle 9. října v 15 hod.
film Francie, Dánsko – animovaný (2016), 81 min.

AŽ NA SEVERNÍ PÓL

Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem dědečka Olukina, významného
vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice na severní pól. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému osudu,
uprchne z domova a je odhodlaná Olukina nalézt, i kdyby měla
dojít až na severní pól. Vstupné 100 Kč.

čtvrtek 13. října ve 20 hod.
film USA (2016) - režie Matt Ross, 119 min. TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Možná jste o tom taky někdy přemýšleli… Odvrhnout výdobytky
moderní konzumní civilizace a začít vychovávat své děti v přírodě… Ale co když přijde zpráva, která vás donutí konfrontovat svět
venku? Komediální drama s perfektními dětskými hereckými výkony, nečekanými zvraty a zajímavou hudbou rozhodně nepředkládá
divákům laciné pointy ani řešení. A jako třešničku na dortu uvidíte
excelujícího Viggo Mortensena. Režisér Matt Ross si za film odnesl cenu za nejlepší režii z Cannes a cenu diváků z Karlových Varů.
Tak na co čekáte? Přijďte! Nudit se rozhodně nebudete! Mládeži
přístupné.

