KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , kdjs@sedlcany.cz
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

Úterý 5. února v 19.30 hod.

Neděle 10. února v 15 hod.

DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na divadelní představení

FRIDA KAHLO

Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. Frida během svého života prošla mnoha těžkými zkouškami, ale nikdy
neztratila chut‘ žít dál. Její milostné eskapády s mnoha slavnými muži i ženami
své doby nemohly
zůstat bez odezvy
veřejnosti. Společně s Fridou projdeme nejen jejím
životem, ale také
dějinným
obdobím, které utvářelo
dnešní svět.
V režii autora Jakuba Macečka hrají a zpívají: Světlana NÁLEPKOVÁ, Martin SOCHOR a Petr PĚKNIC za hudebního doprovodu skupiny Blue Angel Memory Band autora hudby Jiřího
Toufara. Hru uvádí Agentura ADF Kateřiny Schauerové.
Vstupné: 280 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

Čtvrtek 7. února v 19.30 hod.

Pro naše mladé diváky jsme připravili představení z produkce
společnosti „Kulturníportál.cz“.

PAT A MAT
JEDOU NA DOVOLENOU

Figurky dvou českých kutilů Pata a Mata jsou všeobecně známé a netřeba je představovat. Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný
projev se živými herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku
o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa
kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují
vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou
se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když
se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní
hotelový pokoj tak, aby se co
nejvíc podobal jejich domovu.
Vstupné: 120 Kč.
Délka představení cca 60 minut
bez přestávky.

PŘEDPLATNÉ HUDBY, SLOVA A POEZIE

Na hudebně-literární pásmo s divadelními prvky

ČTYŘI ŽENY KARLA IV.

Vás zveme opět Divadelního sálu. Tento výjimečný pořad je
dramatizací naučného vyprávění o vztazích velkého českého
krále Karla IV. s jeho postupně tragicky umírajícími čtyřmi manželkami. Je nadšeným vyprávěním a zkoumáním souvislostí vyvolávají zjevení císaře Karla IV. a jeho manželek. Mezi nimi pak
vznikají humorné i poetické manželské dialogy. Jan Potměšil
cituje přímo z díla Karla VI. a Jitka Nerudová se postupně převtěluje do všech čtyř královen.
V produkci společnosti „Starý Návrat“ 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)
Vstupné: 250 Kč.
Délka představení cca 70 minut
bez přestávky.

Pondělí 11. února v 19.30 hod.
TRAVESTI SHOW

Travesti show Kočky a Techtle Mechtle Vás zvou na

CESTU KOLEM SVĚTA

Právě tak se totiž jmenuje zbrusu nový pořad, který si pro
Vás připravily dámy Dolores, Stacey, Cathrin a Gina. V osobním životě jsou to však pánové - Lukáš, Honza, Martin a Jirka.
Tentokrát se společně s nimi vypravíme na cestu kolem světa.
Nezoufejte tedy, že doba dovolených již skončila. Během jediného večera procestujeme
společně totiž celou zeměkouli! Výpravné kostýmy,
flitrované šaty, dlouhé řasy,
vyčesané paruky a spousta
známých písniček a scének
- na to vše se můžete těšit
v novém pořadu.
Vstupné:
280 Kč v předprodeji
a 300 Kč na místě konání.
Délka představení
cca 120 minut + přestávka.

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program únor 2019
Sobota 16. února ve 14 hod.

Čtvrtek 21. února v 19.30 hod.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

DIVADLO - MIMO PŘEDPLATNÉ

Do Společenského sálu Vás i v letošním roce zveme
ve spolupráci s KLUBEM VELKÁ KOBRA na tradiční

Do divadelního sálu KDJS Vás zveme opět ve spolupráci
s výborným pražským Divadlem UNGELT
v rámci série představení nazvané
„Minifestival Divadla UNGELT v KDJS Sedlčany“.
Druhým představením této série je hra Petera QUILTERA

VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Letos se koná již 26. ročník. A jako již tradičně Vás čekají soutěže a hry, mnoho hudby a tance, občerstvení, volba nejhezčí
a nejkurióznější masky a hlavně hodně pěkné zábavy.
Vstupenky je možné si zakoupit pouze před začátkem karnevalu v pokladně KDJS. Akce trvá do 17.00 hodin.

4000 DNŮ
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je ale pamatuje jinak.
Do jaké míry utváří paměť naši osobnost? Dramatický příběh
napsaný s anglickou lehkostí a humorem.
Quilterova hra není žádné melodrama, na otázku znovunalezení identity pohlíží věcně, dokonce i s humorem, občas
se zbytečnými vulgaritami. Především je příležitostí pro tři
herecké osobnosti, jimž režisér Pavel Ondruch dává dostatečný prostor.

Úterý 19. února v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ VEČER - KONCERT

Zábavný pořad vynikajícího klavíristy, zpěváka, televizního
moderátora, frontmana skupiny Lokomotiva a také hudebního skladatele Petra Vondráčka uvádíme pod názvem

VEČER
S PETREM VONDRÁČKEM

V režii Pavla Ondrucha hrají:
Hana MACIUCHOVÁ, Ondřej NOVÁK a Petr STACH.

Pořad je určen pro příznivce této osobnosti známé z českých
podií i televizních obrazovek. Každé vystoupení je originál, neboť Petr reaguje na náladu publika a díky své velké improvizační schopnosti přizpůsobuje svá vystoupení momentální situaci
v sále.
Vstupné: 220 Kč.
Délka představení cca 75 minut + přestávka.

Vstupné: 380 Kč.
Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Peter
Quilter

DNŮ

Hana Maciuchová
Ondřej Novák
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režie Pavel Ondruch

překlad Marta Skarlandtová

to © Jan Malíř

HLAVNÍ PARTNEŘI Divadla Ungelt

manželé
Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl
a Daniel Pešta

Klub přátel

Naše inscenace vznikly

Divadla Ungelt, z. s.

také zásluhou grantu,

za laskavé podpory

který Divadlu Ungelt
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Čtvrtek 28. února v 18 hod.
Neděle 3. března v 15 hod.
Čtvrtek 7. března v 18 hod.

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka
v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin
a při každé kulturní akci.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Po úspěšném provedení představení TŘI BRATŘI se na
sedlčanské divadelní jeviště vrací žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany
s dalším svým projektem. Tentokráte se můžeme těšit na
představení

Do 21. února
VÝSTAVA

Do 21. února je v Koncertním sále instalována výstava

OBJEVENÁ KYTICE

OBRÁZKY FOTOGRAFOVANÉ
Z RADOSTI

Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Výstavu připravila paní MARCELA DOKTOROVÁ z nedaleké
obce Sedlec-Prčice. Sama o výstavě napsala: „Fotografie jsou
amatérské a vznikaly postupně, tak jak jsem s mužem začala
fotit přírodu a fotky z cestování.
Při procházkách malebnými kouty staré Prahy, tehdy ještě
opuštěnými ulicemi Starého Města a Malé Strany, mě lákalo
fotit zasněženou krásu Karlova mostu, Vyšehradu a Vltavy.
Později to byly spíše rodinné snímky a připomínky z dovolených. Je mi potěšením, že se tato výstava mohla uskutečnit
i jako vzpomínka na mého muže, právě v KDJS, který jsme často a rádi navštěvovali.“

Do domu známého autora K. J. Erbena se vloupali lupiči, odkud
odcizili jedno z jeho nejznámějších děl, sbírku balad Kytice.
Cestou ji ale rozbili a pokusili se ji sestavět do původní verze.
Jak to asi dopadne, když všem dobře známé balady sestavují
nevzdělanci a zločinci? To vám ukáží žáci Základní umělecké
školy Sedlčany v tomto hudebně-dramatickém představení.

ZUŠ Sedlčany uvádí
hudebně-dramatické představení

Čtvrtek 28. února v 16 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Do domu známého autora K. J. Erbena se vloupali lupiči,
odkud odcizili jedno z jeho nejznámějších děl, sbírku balad Kytice.
Cestou ji ale rozbili a pokusili se ji sestavět do původní verze.
Jak to asi dopadne, když všem dobře známé balady sestavují
nevzdělanci a zločinci? To vám ukáží žáci Základní
umělecké školy Sedlčany.

čtvrtek 28. února 2019 od 18:00 hod
neděle 3. března 2019 od 15:00 hod
čtvrtek 7. března 2019 od 18:00 hod
divadelní sál KDJS Sedlčany

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek
v TIC, MÚ Sedlčany
Délka cca 60 min.

PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN 2019
NE 3.3. OBJEVENÁ KYTICE Hudebně-dramatické představení
ST 6.3. ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
Zábavný pořad
ČT 7.3. OBJEVENÁ KYTICE Hudebně-dramatické představení
NE 17.3. ZLATOVLÁSKA
Pohádka pro děti a rodiče
ÚT 19.3. Zdeněk IZER – „NA PLNÝ COOLE“ Zábavný pořad
ÚT 26.3. MICHAL PAVLÍČEK s doprovodnou skupinou
Koncert
ČT 28.3. PRODANÁ NEVĚSTA
– zahájení 55. ročníku Sukových Sedlčan Předplatné divadlo

Žáci a učitelé ZUŠ Sedlčany připravili výstavu,
která nese název
„

POHÁDKY, BALADY, POVĚSTI
A ČAS …“

Autoři výstavy Vás zvou těmito slovy:
„Výtvarný obor se od září zabýval oslavami 100letého výročí
vzniku ČR.
S mladšími žáky jsme se zaměřili na klenoty české minulosti, na ústní lidovou slovesnost, pohádky, vyprávění
a pověsti o založení českého národa.
Starší žáci pracovali na tématu dětství, snění a čas. Výstava
bude i doprovodnou částí našeho hudebního projektu Kytice.
Za výtvarný obor V. Křenková, D. Pinkasová a L. Feldsteinová.“

DÁLE PŘIPRAVUJEME

DEBURAU (předplatné divadla)
PRINCEZNA ZE MLEJNA (pohádka)
KAMELOT (koncert)
TANČÍRNA BLUE ORCHESTRA (taneční večer – koncert)
ŠEDESÁTKY
(divadelní představení sedlčanských ochotníků)
SKOŘÁPKA (Divadlo UNGELT)
SEDLČANSKÁ VONIČKA (koncert)
ČTYŘLÍSTEK (pohádka)
OLYMPIC (koncert)
MLADOTA ENSEMBLE (koncert)
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (koncert)
DĚTSKÝ DEN v KDJS ….

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program únor 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

pátek 1. února ve 20 hod.

pátek 22. února ve 20 hod.

film USA – akční komedie (2018), 119 min.

film USA – sci-fi thriller (2018), 104 min.

DEADPOOL 2

Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul
jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých
schopností opět zachraňoval celý svět.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.

TEMNÉ SÍLY

Poté, co v Americe neznámý virus usmrtí 98 % všech dětí, se
u přeživšího zbytku objeví nebezpečné superschopnosti, kvůli nimž
jsou prohlášeny za nepřátele státu a umístěny do internačních táborů. Dívka Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince
teenagerů, kteří stejně jako ona prchají. Hraje A. Stenberg, M. Moore a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 2. února ve 20 hod.

sobota 23. února ve 20 hod.

film Dánsko – drama, komedie (2018), 99 min.

film Dánsko – krimi, thriller (2019), 119 min.

SVÁTKY KLIDU A MÍRU

Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, ale zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní
Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, protože za sváteční stůl má
zasednout i Katrinina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 8. února ve 20 hod.

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC

film Francie, USA – koncert, 132 min.

Starořímský amfiteátr v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius loci. Což teprve večer, kdy tmu
prořezává palba světel a ohňů, kdy řvoucí dav chlapů a holek
vyvolává jména „gladiátorů novodobých“. Hetfield, Hammett,
Trujillo a Ulrich vstupují do starořímské arény, kde v mystickém
prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.
Vstupné 200 Kč. Mládeži přístupné.
sobota 9. února ve 20 hod.

CHVILKY

SLOŽKA 64

Prem. 24.1.2019

Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova. Do rukou detektiva Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé,
půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi
mumifikovanými těly? Film je natočen podle bestsellerů Jussiho
Adler-Olsena.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 17. února v 15 hod.

GORDON A PADDY

film Švédsko – dětský animovaný (2018), 62 min.

Nejde o neohroženou dvojku „policajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však neohrožení opravdu
jsou. A to i přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy
malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice
policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem.
Vstupné 80 Kč.

film Česko, Slovensko – drama (2018), 93 min.

Anežka je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou
i partnery byl dobrý a klidný, a to i za cenu, že ona sama ustoupí
a bude se vyhýbat případným nedorozuměním a sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Hraje J. Boková, J. Pokorná,
V. Tauš, A. Mihulová a další. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
pátek 15. února ve 20 hod.

DOGMAN

film Itálie, Francie – drama (2018), 102 min.

Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého muže, který
má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob. A když
se na něj zaměří pozornost největšího násilníka v okolí, musí najít
způsob, jak vyřešit svou zoufalou situaci. Hraje M. Fonte, A.B.Calabria a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
sobota 16. února ve 20 hod.

ZÁHADA SILVER LAKE

film USA – komedie, drama, mysteriózní thriller (2018), 139 min.

Zábavná multižánrová hříčka plná bizarních dějových zvratů
představuje v roli třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své
mysteriózní sexy sousedky pouští do pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města
andělů. Hraje A. Garfield, R. Keough a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 14. února ve 20 hod.

KONSTANTA

film Polsko – režie Krzysztof Zanussi, (1980), 92 min.

Další ze skvělých psychologických filmů klasika polské kinematografie Krzysztofa Zanussiho (Ochranné zbarvení, Kontrakt).
Hrdinou filmu je, tak jako v předchozích slavných Zanussiho
filmech, přemýšlivý mladý člověk, který přehodnocuje své dosavadní představy o platnosti krásně znějících formulek. To vše
zasazeno do komunistického Polska.
čtvrtek 28. února ve 20 hod.

BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL
HITLERA

film Chorvatsko, Srbsko – režie Ivan-Goran Vítez, (2016), 107 min.

Bláznivá komedie, ve které si chorvatští tvůrci dělají nekorektní
legraci z vlastní minulosti. Nezávislý stát Chorvatsko, období
2. světové války. Národně-osvobozenecké hnutí v zemi uvadá.
Mladý básník Ljiljan Vidić se připojí k partyzánům a dostává za
úkol napsat píseň, s níž jejich skupina vyhraje národní talentovou soutěž. Vítěz této soutěže má vystoupit na slavnostní
recepci, které se má zúčastnit sám Adolf Hitler.

