Havlíčkova 514
264 01 Sedlčany
www.kdjs-sedlcany.cz
kdjs@sedlcany.cz
tel.: 318 821 741
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany
Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

PROGRAM KDJS - PROSINEC 2017
středa 6. prosince v 18 hod. PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ
Se žáky ZUŠ Sedlčany se můžete opět setkat na divadelním podiu v pořadu

ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ
Je to již tradiční představení ZUŠ Sedlčany a i letos bude spojením hudby, tance a slova. Představí se dětský pěvecký sbor
Zábojáček, akordeonový a smyčcový soubor, dále také lidový
a dechový soubor. Choreografie s vánoční a zimní tématikou připravili žáci tanečního oboru. Přijďte se nechat naladit předvánoční
atmosférou v KDJS.

sobota 9. prosince v 15 hod.

DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší návštěvníky jsme připravili vystoupení loutkoherecké skupiny „LOUDADLO“, která spolupracuje s Českou televizí Praha na pořadu pro děti „Studio kamarád“. Tentokrát k nám
přijíždí s pořadem

VÁNOČNÍ ČAS
V programu vystupují známé televizní postavičky JŮ a HELE
a také i jejich kamarád MUF.
Vystoupení je sestaveno z koled, veselého povídání o vánocích
a také z písniček JŮ a HELE. Děti v průběhu vystoupení pomáhají
zdobit stromeček, vystřihují si z papíru vločky, zpívají koledy a ...
připraví se na vánoční atmosféru.

Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč dospělí a děti
do 15 let 20 Kč. Délka představení cca 70 minut bez přestávky.
čtvrtek 7. prosince v 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
V koncertním sále se uskuteční druhé představení letošního
předplatitelského cyklu slova, hudby a poezie

ADVENTNÍ VYPRÁVĚNÍ
V průběhu večera zazní vánoční a předvánoční povídky herce
a autora FRANTIŠKA KREUZMANNA. Příběhy plné laskavého humoru, chápavého pohledu na lidi a svět kolem nás. To vše podbarveno příjemnou hudbou a vánočními koledami v podání ZDEŇKA
DOČEKALA.
Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz.Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 90,-Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.
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středa 13. 12. v 18 hod.
čtvrtek 14. 12. v 18 hod.

PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ
PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ

Dalším předvánočním pořadem bude „česká klasika“, kterou
beze sporu je snad nejznámější dílo Jakuba Jana Ryby.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“
V předvánočním čase je to symbol nadcházejících svátků a letos ji uvidíme v provedení všech čtyř oborů ZUŠ Sedlčany a pěveckého sboru ZÁBOJ. Hudební hodnota tohoto díla je podtržena
scénickým zpracováním žáků tanečního a literárně dramatického
oboru.
V letošním roce se zaměříme na rodinu J. J. Ryby a pohlédneme
do chaloupky ve Starém Rožmitálu, v níž uvidíme jak to u Rybů
„tehdá“ chodilo.

pondělí 18. prosince od 19.30 hod.

KONCERT

Na poslední předvánoční koncert si Vás dovolujeme pozvat do
Divadelního sálu, kde uvádíme nádherný koncert

MADAMME DE PARIS
jehož hlavní protagonistkou je vynikající zpěvačka, hvězda českým muzikálů /např. byla velice úspěšnou a charizmatickou Evitou/, vynikající šansoniérka a také hudební skladatelka

RADKA FIŠAROVÁ
Doprovází ji kapela Jazz 4 a vynikající běloruský akordeonista
Aliaksandr Yasinski. Tito umělci vyjíždí do českých měst, kde
představí slavné šansony nejen od Edith Piaf, ale i od J. Brella či
Ch. Aznavoura. Dále pak zazní slavné francouzské písně a melodie
z francouzských filmů - například i u nás tolik populární skladby
Cosmovy a samozřejmě dojde i na vlastní tvorbu této výjimečné
zpěvačky, která dokáže svému vystoupení dodat tu správnou noblesu a francouzský šarm.
Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru 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.

Vstupenky na obě představení je možné si zakoupit v informačním centru nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné:
80,- Kč dospělí a děti do 15 let 20,- Kč. Délka představení cca 70
minut bez přestávky.
neděle 17. prosince od 15 hod.

KONCERT

Netradiční koncert se uskuteční v Divadelním sále KDJS a jeho
výstižný název napoví, jaké hudbě je letošní, již druhý ročník věnován.

VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ
je název koncertu čtyř trubačských souborů. Vystoupí POVLTAVŠTÍ TRUBAČI, PODBRDŠTÍ TRUBAČI, TRUBAČI OD ČERTOVA BŘEMENE a BENEŠOVSKÉ HORNY. Pořad moderují Jaroslav
Strejc a Ludmila Vondráčková a seznámí nás nejen s účinkujícími soubory a klasickými mysliveckými signály Antonína Dyka
a Josefa Selementa. Návštěvníci uslyší i koncertní skladby ze 17.
a 18. století. Zazní skladby L. Koželuha, J. I. Linka, Ondřeje Antona
a na programu budou i slavné skladby - Árie Sv. Huberta a Árie
Bon repos.
Vstupenky je možné si zakoupit v informačním centru nebo před
začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150
Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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úterý 26. prosince v 16 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

Tradiční vánoční koncert proběhne letos opět na druhý svátek
vánoční a hlavním protagonistou je stálice a lze říci i legenda naší
populární scény

VÁCLAV NECKÁŘ
Foto z loňského koncertu Myslivecké troubení 2016

Taneční dospěly do prodloužených
V pátek 1. 12. se koná Prodloužená tanečních odpoledního kurzu,
v sobotu pak večerního kurzu. Závěrečný věneček odpoledního
kurzu je 15. 12., večerního kurzu pak 16. 12. vždy od 19.30 hod.

Plánované akce na leden 2018
Doprovází jej tradičně skupina BACILY vedená jeho bratrem JANEM NECKÁŘEM, a protože je to sváteční koncert, tak jsou přizvány ještě další posily. Sólistu doprovází ještě smyčcový kvartet
a také část našeho sedlčanského sboru ZÁBOJÁČEK, který působí
v ZUŠ Sedlčany.
V průběhu koncertu zazní nejen české lidové vánoční koledy, ale
i novodobé vánoční písně včetně veleúspěšného hitu „Půlnoční“.
Kdo se těší na léty prověřené hity, jakými jsou Dr. Dam di Dam,
Ša-la-la-la-li nebo Suzanne, tak bude také uspokojen.
Vstupenky jsou již téměř vyprodány po uvedení informace
o konání koncertu v listopadovém kulturním kalendáři. Zájemci
mají šanci si zakoupit dosud rezervované vstupenky, které nebudou včas vyzvednuty a případně vrácené vstupenky v předprodeji
v informačním centru nebo možná i před začátkem představení na
místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjssedlcany.cz. Vstupné: 390,- až 490,-Kč. Délka představení cca 105
minut + přestávka.

ÚT 9.1. ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY (Aleš CIBULKA a BLUE STAR Václava Marka)
ZÁBAVNÝ POŘAD - Dárkový balíček KDJS
ČT 18.1. TCHÝNĚ NA ZABITÍ DIVADLO - Dárkový balíček KDJS
NE 21.1. REVIZOR
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ST 24.1. LIVE AT BRODWAY - JOSEF VOJTEK (sk. Kabát) a smyčcové trio INFLAGRANTI s doprovodnou skupinou
KONCERT
NE 28.1. ČERTŮV ŠVAGR
DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
ST 31.1. HVĚZDY EMY DESTINOVÉ
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Sedlčanští čerti na náměstí

VERNISÁŽ VÝSTAVY
V Koncertním sále je instalována výstava, kterou její autor –
sedlčanský výtvarník

STANISLAV KADLEC
nazval
„SVĚT KOLEM NÁS“
Autor sám napsal: „Rád bych vás opět pozval, abyste se ponořili
do krajin s rybníky, lesy, loukami - Šumavskými, Brdskými i z okolí
Sedlčan. Obsahují v sobě energii Země i Světlo Vesmíru a zpívají
své písně. Působí mi radost a potěšení, že pro vás mohu tento
prostor otevřít prostřednictvím svých obrazů.“
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé večerní
kulturní akci.

Čerti a Mikuláš budou v Sedlčanech na náměstí T. G. Masaryka
5. 12. mezi 18. a 19. hodinou. Zváni jste též 1. 12. v 15.30 hod. do
větrného mlýna u Příčov na „Peklo existuje“.
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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 - PROSINEC
pátek 1. prosince ve 20 hod.
film USA – koncert (2017) METALLICA QUEBEC MAGNETIC
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje kapela na svém
vrcholu... Ještě před beznadějně vyprodaným koncertem v dubnu
2018 uvolnila legenda metalu kapela METALLICA na jeden večer
do českých kin projekci svého nezapomenutelného koncertu Metallica Quebec Magnetic. Vstupné 200 Kč.
sobota 2. prosince ve 20 hod.
VÍNO NÁS SPOJUJE
film Francie – drama (2017), 113 min.
Jean již dlouho cestuje po světě, ale jeho otec vážně onemocněl,
a tak se vrací do krajiny svého dětství. Po otcově smrti se musí
spolu se dvěma sourozenci rozhodnout, co bude se zděděným rodinným vinohradem. Tři sourozenci tak upevňují vztah nejen mezi
sebou samými, ale i k vinohradu. Hrají P. Marmaï, A. Girardot,
F. Civil. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 8. prosince ve 20 hod.
film USA – akční sci-fi (2017), 143 min.

pátek 15. prosince ve 20 hod.
Prem. 14.12.17
film Norsko – thriller, mystický (2017), 116 min.
THELMA
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu. I přes urputnou snahu jejích rodičů kontrolovat každý její krok, poprvé zakouší
nezávislost studentského života. Když se však zamiluje do krásné
spolužačky Anjy, začnou se dít nevysvětlitelné a děsivé věci a Thelma s hrůzou zjišťuje, že je jejich příčinou asi ona sama. Hrají E.
Harboe, K. Wilkins a další. Vstupné 80 Kč. Do 15 let nepřístupné.
sobota 16. prosince ve 20 hod.
film Česko – rodinný film (2017), 73 min.

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

Působivý snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných
živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí
společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Aldabra
je jedním z mála míst na Zemi, které po staletí zůstává prakticky
nedotčeno civilizací. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

neděle 17. prosince v 15 hod.
film USA – animovaná komedie (2017), 96 min. JÁ, PADOUCH 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak dostal výpověď v Antipadoušské lize. Jeho mimoni jsou čím dál nespokojenější s tím, že už
páníček není zlý. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, který
je mu k nepoznání podobný. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

DVD prem. 22.11.17

VÁLKA O PLANETU OPIC

Z inteligentního šimpanze Caesara se stal vůdce rozrůstajícího se
společenství opic a vede i boj s lidskou armádou vedenou plukovníkem McCulloughem. Nevyhnutelně se blíží epická bitva
s plukovníkem, která určí, kdo se stane vůdčím druhem... Hrají
A. Serkins, W. Harrelson a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let
nepřístupný.
sobota 9. prosince v 18 hod.
DVD prem. 7.12.17
film CH, F – animovaný (2017), 67 min. MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté co
přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví,
s kým se ve svém novém životě v dětském domově setká. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice ti všichni si procházejí nelehkým
dětstvím, ale zároveň zůstávají hravými dětmi, které objevují stále
nové věci... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.
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čtvrtek 7. prosince ve 20 hod.
film USA – režie Jim Jarmush (1991), 129 min. NOC NA ZEMI
Pět povídek, pět taxikářů, pět měst, ale jedna Země a jedna noc - to
je další klenot z dílny mistra neobyčejného vyprávění příběhů obyčejných lidí Jima Jarmusche. Těšit se můžete nejen na jeho proslulou filmovou poetiku, ale i na pořádnou dávku “jarmuschovského” humoru a na zvučná herecká jména, jako jsou Winona Ryder
(Střihoruký Edward) nebo Roberto Benigni (Život je krásný). Ani
hudební fanoušci nepřijdou zkrátka, na hudbě si totiž Jarmusch
dává obzvlášť záležet. Račte si nastoupit!

