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PROGRAM KDJS - SEZONA 2018/19
Kulturní sezona 2017-2018 v našem Kulturním domě Josefa
Suka skončila. Na období léta neplánujeme žádné kulturní akce
(mimo projekcí kina a dvou plánovaných pouťových koncertů
v areálu U Chovatelů) a budeme provádět opravy, revize, údržbu
a také některá dílčí vylepšení našich interiérů a našeho technického vybavení.
Máme pro Vás již nyní připraveny některé pořady pro novou sezonu 2018-2019 a dovolujeme si některé z nich představit. Tradiční jsou dva předplatitelské cykly – Předplatné divadla a Předplatné
slova, hudby a poezie – jejich stručný přehled uvádíme níže. Výhodné průkazky předplatného lze zakoupit v TIC na náměstí TGM
34 v Sedlčanech.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2018/2019
7 představení za 1300 Kč

Září 2018
SEXTET, Kryzstof Jaroszynsku
Uvádí DIVADLO METRO Praha. V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka.

Říjen 2018
ÚČA MUSÍ PRYČ!, Lutz Hubner
Uvádí DIVADLO VERSE Praha. Hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda
Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová a Jana Janěková ml.

Listopad 2018:
DŮM NA NEBESÍCH, Jiří Hubač
V režii Petra Svobody uvádí Spolek divadelních ochotníků Sedlčany.

Prosinec 2018:
ŘEDITELSKÁ LÓŽE, Arnošt Goldflam
Uvádí umělecká agentura FDA Praha. V režii Arnošta Goldflama hrají:
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.

Únor 2019
FRIDA KAHLO, Jakub Maceček
Uvádí umělecká agentura FDA Praha. Hraje a zpívá Světlana Nálepková,
dále hrají Martin Sochor a Miroslav Pěknic. Představení živě doprovází hudební soubor Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara.

Březen 2019
PRODANÁ NEVĚSTA, Bedřich Smetana
Hrají: operní soubor, orchestr a solisté Severočeského divadla Ústí nad
Labem.

Frida Kahlo

Duben 2019
DEBURAU, L. Smrčková & P. Khek
Uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají: Radim Madeja, Svatava
Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie
Matoušková, Oldřich Vízner, Libor Stach a Michal Kopčan. Orchestr řídí
a na klavír hraje Jakub Šafr.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A
HUDBY 2018/2019
4 představení za 550 Kč

Září 2018

VEČER HUDBY A POEZIE
Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ - umělecký přednes
Dana HEGEROVÁ - flétna
Vítězslav PODRAZIL - klavír

Listopad 2018

LÁSKA TO (NE)JSOU (JEN) PÍSMENA
Jitka MOLAVCOVÁ – recitace a zpěv
Petr OŽANA - klavírní doprovod

Leden 2019

12 LET S PANEM HORNÍČKEM
aneb Buď zpívejte, anebo se ptejte

Igor ŠEBO – mluvené slovo a zpěv
Jiří TOUFAR - klavírní doprovod

Březen 2019

ČTYŘI ŽENY KARLA IV.
Účinkují:
Jan POTMĚŠIL – Karel IV.
Jitka NERUDOVÁ – Blanka z Valois. Anna Svidnická, Anna Falcká a Alžběta Pomořanská
Václav NÁVRAT, Přemysl VACEK – vypravěči a hudební alchymisté (barokní housle a arciloutna)

LÉTO 2018

Novinkou pro letošní sezonu je navázání spolupráce s vynikajícím pražským Divadlem UNGELT. Po několika rozhovorech s jeho
majitelem – panem Milanem Heinem – jsme dojednali realizaci
„stálého hostování“ tohoto vynikajícího divadla na sedlčanské scéně. Pro následující sezonu jsme vybrali tři tituly, které budou u nás
uvedeny.
Začínáme 18. října 2018 skvělou anglickou tragikomedií „PAN
HALPERN A PAN JOHNSON“, ve které excelují dva skvělí herci
– pánové Petr Kostka a František Němec. V roce 2019 budou následovat ještě dva tituly, v nichž uvítáme českou hereckou špičku.
Jedním titulem je hra nazvaná „4 000 dnů“, v níž hrají Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach a druhým je komedie „NA
ÚTĚKU“, ve které se nám představí herečky Jana Štěpánková
a Zlata Adamovská.
Pochopitelně „nejen divadlem bude žít náš kulturní dům“. Připravujeme pro Vás i řadu koncertů z různých hudebních žánrů či
chcete-li „škatulek“.
Příznivci jazzu májí možnost navštívit 8. září 2018 koncert nazvaný již několik let „Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek“,
kdy uvítáme v krásném zámeckém prostředí pražskou kapelu METROPOLITAN JAZZ BAND se zpěvačkou Evou Emingerovou.
Pro příznivce vážné hudby jsme připravili další velkolepý koncert, zařazený do oslav 100 let republiky. Je jím koncert pěvkyně
světového formátu – paní Evy URBANOVÉ, kterou doprovodí MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO. (V loňském roce toto vynikající hudební
těleso doprovázelo u nás Štefana Margitu.) Koncert se koná 20.
září 2018.
Málokdy se stává, že v Sedlčanech máme tu čest uvést SVĚTOVOU PREMIÉRU nějakého pořadu. Stane se tak 9. října 2018,
kdy uvedeme ve světové premiéře pořad nazvaný „BEATLES VE
FRAKU“ (BEATLES NIGHT). V podání Smyčcového kvartetu YOLO

zazní skladby možná nejznámější světové kapely všech dob, tak
jak se běžně hrají po celém světě, ale zazní i v úplně nových stylových úpravách, které svět dosud neslyšel. Slyšet skladby BEATLES
v úpravách jak by je patrně napsali světoví hudební velikáni – Vivaldi, Haendel, Corelli – je skutečně nevšední. A možná i proto
záštitu nad koncertem převzal J.E. Libor Sečka – velvyslanec ČR
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
Dalším velkým koncertem na našem jevišti bude koncert famózního pěveckého seskupení 4TET, který se k nám vrací po několika
letech 23. října 2018 ve zcela novém pořadu „KONCERT No.5“.
Čtyři vynikající zpěváci v čele s Jiřím Kornem, skvělá světelná
a zvuková show, zajímavé hudební aranže – to jsou základní kameny tohoto večera, který je zárukou výborné zábavy.

LÉTO 2018

Na listopad – konkrétně 27. listopadu 2018 – je připraven další
koncert, jehož hlavním protagonistou je populární zpěvák JANEK
LEDECKÝ, který bude doprovázen nejen svojí skupinou, vokalistkami, ale také Nostitz Quartetem.

Legenda se vrací do Sedlčan 14. listopadu 2018. Tak lze s nadsázkou nazvat koncert, na kterém vystoupí LACO DECZI a CELULA
NEW YORK. Myslím, že soubor ani hlavního protagonistu není potřeba představovat. Vynikající muzikanti, kteří u nás již několikrát
vystupovali… a nikdy nezklamali.
… a již se blížíme k Vánocům. Letošní VÁNOČNÍ KONCERT bude
v podobném stylu, jaký předváděli světově proslulí TŘI TENOŘI.
Jeho českou podobu uvítáme 26. prosince 2018 a je jím koncertní
trio „OPERA GENTLEMEN – TŘI TENOŘI“. Tři krásné mužské hlasy s klavírním doprovodem, světoznámý repertoár a skvělé provedení – to jsou základní devizy tohoto pořadu.
Pochopitelně uvedeme mnoho dalších pořadů pro širokou diváckou veřejnost. Například téměř tradiční akce jakými je Koncert
učitelů ZUŠ Sedlčany, pohádková představení s populárními Krysáky či Medvědy od Kolína, folkové koncerty s V. K. Tomáškem či
Pepou Štrossem, zábavný pořad s Ivo Šmoldasem, vánoční koncert místních sborů, koncert místního Big bandu Blue Orchestra
a také k nám zavítají ochotnické soubory Zvonokaplička z Prosenické Lhoty s cimrmanovským představením Švestka a divadelní
spolek Kruh z Dobříše, který uvede hru Přemyslův soud. To zdaleka
není vše, ale je to malá ochutnávka a pozvánka do KDJS Sedlčany.

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 - LÉTO
sobota 7. července ve 20 hod.
DVD prem. 1.7.18
film Česko – romantická komedie (2018), 89 min.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak
Marie přijíždí za rodinou na návštěvu. Doma potkává svou dávnou
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou
minulostí. Ale celá věc má jeden háček. Právě Jiří je snoubencem
její sestry... Hrají A. Polívková, E. Geislerová, J. Plesl, E. Holubová,
J. Dolanský, O. Navrátil, B. Klepl a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.

sobota 21. července ve 20 hod.
film Německo – komedie (2018), 120 min.

FAKJŮ PANE UČITELI 3

Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na vyždímání není.
V třetím díle přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají
studenti a od dalšího roku mu hrozí zavření. Mezi učiteli i studenty
zavládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí o práci a studenti
propadají zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro
ně definitivně zavřené. Hrají E. M´Barek, J. Haase, S. Müller a další.
Vstupné 90 Kč. Mládži do 12 let nevhodné.
sobota 11. srpna ve 20 hod.
film Itálie – komedie (2018), 102 min.

PROFESOŘI ZLOČINU: VELKÉ FINÁLE

Sice všichni sedí ve vězení, ale to neznamená, že nejsou připraveni
na největší akci své kariéry. Profesorský gang naposledy zasahuje!
Pietro Zinni a jeho spolek zločinců s vysokoškolskými tituly nikdy
neprohrává. Ale bohužel ani nevyhrává. Zároveň je pronásledují
přízraky z minulosti, především tajemná droga zvaná Sopox. Pietro odhalí, že slouží jako nástroj rafinované pomsty... Hrají E. Leo,
V. Aprea, V. Solarino a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let
nevhodné.
sobota 18. srpna ve 20 hod.
DVD prem. 1.8.18
film SR, ČR, A – tragikomedie (2018), 113 min. TLUMOČNÍK
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.
Během cesty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně si skládají mozaikovitý obraz světa, který se
navenek mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty. Hrají J.
Menzel, P. Simonischek, Z. Mauréry, A. Rakovská a další. Vstupné
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 14. července ve 20 hod.
film Itálie – komedie (2018), 118 min.

Prem. 28.6.18

PROFESOŘI ZLOČINU: MASTERCLASS

Na akademickou zločineckou bandu Pietra Zinniho čeká nová výzva. Trh s chytrými drogami vzkvétá a zoufalá policie hledá experty, kteří by je byli schopni získat, analyzovat a identifikovat nové
molekuly. A kdo jiný je připravený vrhnout se na tak delikátní úkol
než skupina bývalých vysokoškolských profesorů. Má to však jeden háček. Oficiálně stále sedí ve vězení. Hrají V. Aprea, M. Bonini,
P. Calabresi a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

LÉTO 2018

sobota 25. srpna ve 20 hod.
film Česko – komedie, drama (2018), 90 min. TÁTOVA VOLHA
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy má ještě stejně
starého nemanželského syna. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod
rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou
se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách jeho
bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc... Vstupné 90
Kč. Mládeži přístupné.

