KDJS SEDLČANY
Čtvrtek 3. září v 18 hodin

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009
Koncertní sál

Pro příznivce výtvarného umění jsme na začátek nové sezony
připravili zajímavou prodejní výstavu. V koncertním sále KDJS se
budou svými díly prezentovat hned tři umělci z Moravy

Milan Nestrojil - kresby
Zdeněk Štajnc - kresby

Antonín Kanta - umělecká fotografie
Slavnostní vernisáž zahájí Vladimír Voráč, hudebním vystoupením ji obohatí talentovaný sedlčanský klavírista Karel Marek.
Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před
každým večerním pořadem a potrvá až do 6. října 2009.
O vystavujících umělcích si můžete více přečíst na třetí straně
tohoto Kulturního kalendáře.
Sobota 5. září v 18 hodin

Zámek Červený Hrádek

První zářijová sobota je již několik let dnem konání jazzového
koncertu v rámci projektu Hudební klenoty na zámku Červený
Hrádek - In memoriam Jan baron Mladota. Letos zde vystoupí

Úterý 15. září v 19.30 hodin

Předplatné divadla

Úvodní představení nového předplatitelského cyklu na divadlo
přinese krásný zážitek všem jeho návštěvníkům. Pražské Divadlo
pod Palmovkou uvede v našem kulturním domě světoznámou tragikomedii od Edmonda Rostanda

CYRANO Z BERGERACU
Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů - Cyranovi
z Bergeracu - a jeho velké lásce k Roxaně se stala hned po prvém
uvedení v Paříži obrovskou divadelní událostí. Příběh o utajované
lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění nepřestal být vyhledáván diváky ani dnes. Pozoruhodná hra přináší zcela mimořádné
herecké příležitosti všem protagonistům.
Režii představení má PETR KRACIK a ve hře účinkují:
Martin Stránský, Tereza Kostková, Jan Teplý, Radek Zima,
René Přibil, Miloš Kopečný, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej
Kavan, Jindřich Hrdý, Jiří Havel, Ivan Jiřík, Luděk Nešleha/Otto
Rošetský, Rudolf Jelínek, Jan Konečný, Zuzana Čapková/Tereza
Šefrnová, Marcela Nohýnková, Zuzana Slavíková/Jitka Sedláčková, Kateřina Macháčková, Miroslava Pleštilová, Aleš Alinče,
Eva Kodešová/Barbora Valentová.
Zbývající vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje
na radnici, telefon číslo 318 821 158.

STORYVILLE JAZZBAND
PRAHA
Orchestr působí na jazzovém hudebním nebi již 30 let. Hraje
nejen v ČR, ale i v zahraničí na různých jazzových festivalech. Na
repertoáru má klasický jazz, hudbu 20. - 50. let, dixiland, swing,
blues. Storville Jazzband má domovskou scénu v hotel - restaurantu U Prince na Staroměstském náměstí v Praze, kde vystupuje neuvěřitelných 17 let, což je světová rarita. Orchestr tvoří naši
přední jazzoví sólisté:

JIŘÍ DOUBRAVA - trombon
PETR PEDRO HASMAN - trubka, zpěv
MICHAL ZPĚVÁK - klarinet
JAN VELEK - kontrabas, zpěv
LADISLAV JANIŠ - bicí
JAROSLAV SLEPIČKA - klavír
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na největší jazzové hity
a evergreeny, jako třeba Down By The River Side, St. Louis Blues,
Stranger On The Shore, Dr. Jazz, Mood Indigo a mnoho dalších.
Vstupenky na tento jedinečný koncert si zajistěte včas v našem
předprodeji v přízemí radnice.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009
Čtvrtek 17. září v 8.30 a 10 hodin

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

V nové sezoně bude samozřejmě pamatováno i na naše nejmenší
návštěvníky. Dětem z 1. stupně základních škol a z mateřských škol
přijede zahrát pražské divadélko ANIMA CANDIDA krásný pořad

Pohádkové nepohádky
Josefa Čapka
(podle knihy Povídejme si děti)
V představení, které režíruje Jiří Středa, hrají známí herci

Miroslav Táborský a Kateřina Táborská

Středa 23. září v 19.30 hodin

Mimo předplatné

Pokud chcete vidět a slyšet velice populární bubenickou kapelu

MARIMBA CLUB
pak navštivte její jediný koncert v tomto roce v KDJS Sedlčany.
Velká bubenická show bude opravdu mimořádná, protože budete
moci vidět soubor naposledy v dosavadním obsazení:
VÁCLAV KABÁT, JAN KABÁT, DENIS MEDVEDEV, ONDRA
HOUSKA, ONDRA PIROUTEK, JÁRA REPETNÝ a VÁCLAV KABÁT
st., který je zároveň šéfem souboru.
Fanoušci a příznivci souboru však nemusí truchlit. Kapela dostane jiný říz a začíná její nová éra na divadelní scéně. V pražském
divadle MINOR budete moci od září zhlédnout bubenicko divadelní
představení, které kočíruje silná trojka - režisér Jan Jirků, hudebník Jan Matásek a scénograf Hynek Dřízhal.
„Rytmus je základ života. Nejpodstatnějším rytmem je tep
našeho srdce. Kdo mu rozumí, rozumí sám sobě.“
Vstupenky na jediný koncert kapely obdržíte v kanceláři předprodeje na náměstí TGM.

Čapkovo „povídání“ je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady
myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Zároveň
se dozvědí, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, nýbrž s humorem a laskavým
pohlazením.
Místa v sále je nutné si závazně rezervovat v předprodeji na telefonním čísle 318 821 158.
Středa 23. září v 8.30 a 10 hodin

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pro středoškoláky a žáky 2. stupně základních škol je určen
výchovně zábavný koncert, který pro ně nachystala oblíbená sedlčanská bubenická kapela

MARIMBA CLUB
V pestře laděném pořadu uslyší posluchači spoustu známých
skladeb v originálním bubenickém provedení a zároveň se dozví
celou řadu zajímavostí.
Na koncert je třeba si zamluvit místa v sále co nejdříve na telefonním čísle 318 821 158.
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Čtvrtek 1. října v 19.30 hodin

Společenský sál

Zveme vás na pohodový večer plný písniček a povídání, který
pro naše publikum připravil oblíbený zpěvák a vedoucí skupiny
Kamelot

ROMAN HORKÝ

- poprvé sólově v KDJS

Návštěvníkům bude hrát známé písničky na přání a během
koncertu bude možno ochutnat moravský burčák či jiné víno.
Posluchači uslyší největší hity Romana Horkého - Zachraňte koně,
Země antilop, Ahoj Pegi, Vyznavači ohňů, Čas rozchodů a další.
Zajistěte si včas vstupenky na tento zábavný večer!

KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009
Neděle 4. října v 15 hodin

Pro rodiče a děti

Letošní cyklus oblíbených nedělních představení pro rodiče
s dětmi zahájí Divadelní soubor Tábor veselou pohádkou

Kašpárek a loupežníci
Humorný příběh s hezkými písničkami o moudrém Kašpárkovi,
hodném králi, proradných rádcích, natvrdlých loupežnících a rozmazlené princezně.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl
hodiny před začátkem představení přímo v pokladně KDJS.

ROMAN
HORKÝ

MILAN NESTROJIL
Narozen: 16. 11. 1947 v Třebíči. Studia:
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (RNDr.), účast na seminářích ve Škole výtvarného myšlení Igora
Zhoře, Brno. Zaměření: grafika, kresba,
malba. Členství: Unie výtvarných umělců
ČR, TT klub (Brno), Skupina 4 (Třebíč),
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny.
Samostatné výstavy: 1979 Brno, 1981
Praha, 1982 Hradec Králové, 1988, 1990,
1991 Třebíč, 1992 Brno, 1999 Praha, 2001 Hradec Králové, 2003
Třebíč, Znojmo, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007
Telč, Polička, kromě toho účast na mnoha výstavách Skupiny 4
a kolektivních výstavách.
Cykly kreseb a monotypu Milana Nestrojila vycházejí ze studia
přírodních věd, např. Fragmenty přírody, Cvičení z morfologie či
nejznámější cyklus Omne vivum ex ovo. Podíl na jeho inspiraci má
i hudba nebo literatura. Zde je zajímavý cyklus kreseb a obrazů na
verše Jana Zahradníčka. V posledních letech používá jako podkladu morušového papíru, jehož vzhled a náhodné struktury dodávají výtvarným kreacím zvláštní vnitřní světlo, s nímž umí zacházet
virtuózně. Celková atmosféra a působení Nestrojilových prací na
diváka je umocněno jejich barevnou vyrovnaností.

ZDENĚK ŠTAJNC
Narozen: 3. 12. 1948 v Třebíči. Studia:
Střední průmyslová škola strojní, Třebíč.
Členství: Unie výtvarných umělců ČR,
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny,
Skupina 4 (Třebíč). Samostatné výstavy:
1968 Brno, 1992, 2003 Třebíč, 2003 Praha, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, dále řada výstav
Skupiny 4 a účast na mnoha kolektivních
výstavách. Ilustrace: Francois Mauriac Tajemství Frontenaků (nakladatelství Arca JiMfa Třebíč 1993).
Zdeněk Štajnc vystavuje od roku 1965 a patří mezi zakládající členy Skupiny 4. Jeho tvorbu charakterizuje zájem o estetické
a komunikační kvality textu a psaní, jak to přinesl v 60. letech
lettrismus. Jeho doménou se staly různé typy psaných a kreslených
zásahů do nalezených a různě modifikovaných tištěných materiálů.
Jako předlohy mu slouží chemicky narušené obrazové reprodukce,
mapy, partitury klasické hudby a tištěný text. Písmové struktury
vpisuje jako autonomní struktury do zvolených předloh. Často jsou
to jeho vlastní automatické texty nebo fragmenty básní.

ANTONÍN KANTA
Narozen: 26. 11. 1952 ve Žďáru nad Sázavou. Studia: Institut
výtvarné fotografie Praha. Členství: Unie výtvarných umělců ČR,
Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár a Sdružení Q, Brno. Samostatné výstavy: 2004 Třebíč, Třemošnice, Žďár, 2006 Třebíč, 2007
Žďár, Tišnov, 1991 Odense, Kodaň (Dánsko), 1992 Katovice (Polsko), 2003 a 2004 Lisabon, Porto (Portugalsko) a další.

3

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009

středa 2. září ve 20 hodin
film F - biografický (2009)
COCO CHANEL
- Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí ženou“. Rebelka, které
konvence tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do košil
svých milenců. Toto je příběh moderní ženy, která navždy změnila
svět módy, svět žen.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 18. a 19. září ve 20 hodin
film USA/N/UK - ační sci-fi (2009) TERMINATOR SALVATION
- Soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Krajinu brázdí armády terminátorů, kteří zabíjejí či loví lidi ukrývající se v troskách
měst. Hnutí odporu se začíná mobilizovat k protiútoku.
Mládeži do 12 let nevhodné

pátek a sobota 4. a 5. září ve 20 hodin
film USA - komedie (2009)
NOC V MUZEU 2
- V muzeu Smithsonian nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma v postelích, ale přesto je
v muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen
do těžko představitelného dobrodružství. Hraje Ben Stiller a jiní.
Mládeži přístupné
středa 9. září ve 20 hodin
HOLKA Z MĚSTA
film USA - komedie (2009)
- Lucy je ambiciózní a podnikavá manažerka. Když dostane nabídku, aby neznámo kde restrukturovala výrobní továrnu, skočí po
této možnosti s vědomím toho, že má jasné povýšení na dosah
ruky... V hlavních rolích R. ZellWeger, H. Connick, J. K. Simmons
a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 11. a 12. září v 18 hodin
film USA - rodinný (2009)

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

- Voldemort upevňuje svou moc. Bradavice postupně přestávají
být spolehlivým přístavem bezpečí. Brumbál připravuje Harryho
na poslední bitvu, která se blíží. Společně hledají způsob, jakým
zasáhnout Voldemorta na nejbolavějším místě a zprovodit ho ze
světa.
Mládeži přístupné

středa 23. září ve 20 hodin
HAPPY-GO-LUCKY
film UK - komedie, drama (2009)
- Je těžké být štastný? V rozverné komedii září Poppy, nezkrotná
a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a neutuchající
optimismus do každé situace, která ji potká. V hlavních rolích
S. Hawkinsová, A. Zegerman, S. Roukin a další.
Mládeži do 12 let nevhodné
pátek a sobota 25. a 26. září ve 20 hodin
film USA - rodinná hudební komedie (2009)

HANNAH MONTANA

- Miley se snaží stíhat školu, přátele i svou tajnou identitu, popovou
hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že
ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji odveze
do Crowley, aby poznala skutečný život.
Mládeži přístupné
středa 30. září ve 20 hodin
film USA - akční (2009)

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ

- V prvním díle byl nájemnému vrahovi Cheliosovi do těla vpraven
jed, který ho zabije, pokud není ve stresu. V pokračování čínská
mafie ukradne Cheliosovo nezničitelné srdce a vymění ho za bateriově poháněnou náhradu. Hrají J. Satham, A. Smart a další.
Mládeži do 15 let nevhodné

středa 16. září ve 20 hodin
HOME
film F - dokument (2009) - český dabing
- Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí
naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů,
ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj a další.
Mládeži přístupné
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úterý 15. září v 16 hodin - český dabing
film USA - animovaná komedie (2009)

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

- Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další
neuvěřitelné dobrodružství v ohromném podzemním světě dinosaurů.

