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
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

PROGRAM KDJS - ČERVEN 2013
čtvrtek 6. června v 19.30 hod.

DIVADLO - mimo předplatné

Do Sedlčan zavítá Divadelní soubor Ludvíka Němce z Bystřice
s divadelní hrou Marca Camolettiho

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY
Jedná se o bláznivou komedii s kuriózní manželskou zápletkou.
Dvojice, která spolu žije řádku let a pomalu ji hrozí nuda, se rozhodne, že si zpestří život nevěrou. Camoletti v této hře z banální
situace spřádá hry, které šumí jako šampaňské. Hry, které překvapují. Hry, které baví.
V režii Marie Neradové hrají R. Dvořáková, R. Hampl, M. Gajdošová, V. Kladiva, D. Maierová, M. Neradová a V. Švarcbek.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 90 Kč
dospělí, děti a důchodci 50 Kč. Délka představení cca 80 minut +
přestávka.

neděle 9. června v 10.30 hod.!!! DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE
Agentura PRAGOKONCERT uvádí v divadelním sále dětské představení Magdaleny REIFOVÉ známé z ČT z pořadu KOUZELNÁ
ŠKOLKA nazvané

FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
Můžeme se těšit na hodinový pořad, kde se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název napovídá, půjde o legrace spojené
s mírným napětím tak, jak už to při čarování bývá. Pořad provázejí
známé písničky, které děti znají z Kouzelné školky a František se
v našem představení neobjevuje pouze tak, jak ho děti znají na
paravánu, ale překvapí své malé obdivovatele i u piána, v akváriu a
v dalších neobvyklých pozicích a situacích.
Herecké obsazení:
Majda – Magdalena Reifová
František – Jaroslav Vidlař (loutkoherec) - Tomáš Juřička (hlas)
Licenční pořad České televize
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 155 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

pátek 7. června v 17 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do koncertního sálu KDJS vás zveme ve spolupráci se ZUŠ
Sedlčany na

Absolventský koncert žáků hudebního
oboru ZUŠ Sedlčany
Žáci, kteří končí svůj vzdělávací cyklus v ZUŠ vám předvedou
výsledky své dlouhodobé práce a posluchače potěší svými hudebními výkony.
Vstup volný.

ČERVEN 2013

úterý 18. června v 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS vás zveme ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany na společné představení tanečního, hudebního a literárnědramatického oboru, které nese název

LETNÍ ŤUKÁNÍ
Jak název napovídá – jedná se o pořad s letní tématikou. V prosinci byl uveden pořad s tématikou zimní – Adventní ťukání. Tento
nový pořad je jeho „volným pokračováním“.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: dospělí 50
Kč, děti do 15 let zdarma. Délka představení cca 60 minut bez
přestávky.

INFORMACE: V průběhu měsíce června se uskuteční v KDJS přednáška vynikajícího českého popularizátora astronomie RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Protože dosud není znám termín konání, budeme o termínu informovat na vývěskách KDJS a našich webových
stránkách.

Pozvánka na akce Základní umělecké
školy v Sedlčanech
pátek 7. 6. v 17 hod.

KONCERT

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU V KDJS
čtvrtek 13. 6. ve 21.30 hod.

KONCERT

KAMENY ZEMĚ (ZÁMEK RADÍČ)
úterý 18. 6. v 10.15 a v 18 hod.

KONCERT

LETNÍ ŤUKÁNÍ V KDJS
čtvrtek 27. 6. v 16 hod.

KONCERT

BRÁNY - POŘAD VŠECH OBORŮ ZUŠ
ZAHRADA ZUŠ
ČERVEN 2013

PŘEDPLATNÉ

S blížícím se létem se opět přiblížil čas zahájení nové KULTURNÍ
SEZONY 2013 - 2014. Pro toto období jsme pro návštěvníky KDJS
Sedlčany připravili dva předplatitelské cykly, ve kterých budete mít
možnost vidět a slyšet mnoho umělců známých z filmových pláten,
obrazovek televizí, z poslechu rozhlasových stanic, ale i umělců méně
známých či začínajících.
Cyklus PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2013 - 2014 v této sezoně nabídne
soubory známé z minulosti, ale i soubory, které v Sedlčanech ještě
nevystupovaly a dokonce na našich “prknech znamenajících svět“ uvítáme i soubor ze zahraničí. Nemusíte se bát jazykové bariery - jedná
se o slovenský soubor Theatro Bratislava s frontmanem Marošom
Kramárom, který je v Česku velice dobře znám díky své televizní
i divadelní činnosti. Prvním představením bude americká komedie
BÁSNÍK A KOČKA, ve které uvidíme Lukáše Vaculíka a Kateřinu
Hrachovcovou. Pokračovat budeme Nezvalovou inscenací MANON
LESCAUT v podání divadla ANFAS Praha. (Herecké obsazení je velmi podobné velmi úspěšným představením Evžena Oněgina či Fausta
a Markétky). Listopadové pozvání do divadla nabízí velice příjemnou
a úspěšnou hru Jeana Paula Alegre AGNES BELLADONE v provedení Divadelní agentury Sophia-art. V představení uvidíme např.
J. Šulcovou, A. Kulovanou, I. Vyskočila, K. Soukupa či K. Macháčkovou. V prosincovém představení se do Sedlčan po čase vrací legenda českého divadla a patrně i nejznámější český vodník Josef Dvořák
v představení ČOCHTAN VYPRAVUJE (Divotvorný hrnec). Svým
uměním nás pobaví mimo J. Dvořáka známé herecké tváře (K. Gult,
V. Kahovcová, R. Trtík a další). Do nového roku vstoupíme s avizovaným slovenským souborem Theatro Bratislava, který se představí s francouzskou komedií Roberta Thomase MANDARINKOVÁ
IZBA. Hraje M. Kramár, P. Topoľský, Z. Tlučková a B. Ondrejková.
S nástupem jara v této sezoně již po padesáté zahájíme hudební festival Sukovy Sedlčany. Tentokrát jsme připravili klasickou italskou operu Giuseppe Verdiho NABUCCO. V provedení Severočeského divadla Ústí nad Labem - orchestru, sboru i sólistů uvidíme a uslyšíme
tradiční představení většího rozsahu a lze konstatovat, že tento titul
patří mezi skvosty světové operní tvorby a bude tak důstojným zahájením jubilejního ročníku Sukových Sedlčan. Jako závěrečné představení divadelní sezony budeme moci shlédnout již tradičně Spolek
divadelních ochotníků Sedlčany. Tentokrát nám nabídnou komedii
Carla Goldoniho POPRASK NA LAGUNĚ. Doufáme, že naše nabídka
je pestrá a atraktivní a jistě se máme na co těšit.
Druhý cyklus jsme nazvali PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY. V nové sezoně vám nabízíme opět čtyři pořady.
V září zahájíme pořadem VEČER HUDBY A POEZIE. Uslyšíme verše v podání populární divadelní, televizní herečky a hvězdy českého
dabingu Kamily Špráchalové. Zpěvem nás potěší Pavla Švestková za
hudebního doprovodu souboru Atlantis Collegium. Na listopad jsme
pro vás připravili velmi zajímavý pořad DEKAMERON, jehož hlavní protagonistkou je populární herečka Táňa Fischerová. Jedná se
o pořad sestavený z Milostných listů jeptišky Mariany a zazní i středověká a renesanční poezie, kterou zhudebnil a interpretuje Daniel
Dobiáš. Do roku 2014 vstoupíme lednovým pořadem VEČER POEZIE
A PRÓZY S HARFOU. Uslyšíme dámu s charismatickým hlasem – paní
Valerii Zawadskou. Na harfu bude hrát Lydie Härtelová. Poslední
hudebně-literární komponovaný pořad tohoto cyklu je naplánován na
březen a je věnován široké tvorbě dlouholetého člena divadla Semafor
Josefa Fouska. Pořad plný písní, autorského čtení a vyprávění tohoto
populárního spisovatelem hudebníka, skladatele a zpěváka se jmenuje
BEZ NÁHUBKU.

PŘEDPLATNÉ 2013 - 2014
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
Září 2013:
BÁSNÍK A KOČKA

Americká komedie z prostředí newyorského Manhattanu v provedení Divadelní společnosti Háta z Prahy v režii A. Procházky.
Premiéra byla na Broadwayi v provedení s B. Streisandovou a G.
Segalem a díky velkému úspěchu se dočkala i filmového zpracování. Účinkují: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová.

Říjen 2013:
MANON LESCAUT

Komorní úprava příběhu nenaplněné lásky Manon Lescaut a rytíře des Grieux bude uvedena v nastudování Divadla ANFAS Praha. Režie P. Khek. Účinkují: F. Tomsa, P. Mikeska, S. Milková/A.
Suchánková, I. Theimer.

Listopad 2013:
AGNES BELLADONE

Úspěšná hra Jeana Paula Alegre ze zákulisí divadla - z hereckých šaten - nám ukáže, že herectví není procházka růžovým
sadem. Přinášíme ji v provedení Divadelní agentury Sophiaart. Účinkují: J. Šulcová, A. Kulovaná, I. Vyskočil, K. Soukup,
K. Macháčková a další.

Prosinec 2013:
ČOCHTAN VYPRAVUJE
(Divotvorný hrnec)

Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvede tuto hru populární
autorské dvojice Voskovec-Werich. V režii R.Fleischera účinkují
J. Dvořák, K. Gult, V. Kahovcová, R. Trtík a další.

Leden 2014:
MANDARINKOVÁ IZBA

Slovenský soubor Theatro Bratislava se v Sedlčanech představí
s francouzskou komedií Roberta Thomase, která je plná šarmu
a espritu. Nabízí vtipné jednoaktovky s překvapivými konci. Účinkují: M. Kramár, P. Topoľský, Z. Tlučková a B. Ondrejková.

Březen 2014:
NABUCCO

Jako zahajovací představení 50. Sukových Sedlčan uvedeme tuto
klasickou italskou operu Giuseppe Verdiho. Vášnivá a stále silná
Verdiho hudba vypráví příběh o utiskovaném židovském národu
a jeho osvobození z babylonského zajetí… Režie: M. Dubovič.
Dirigent: M. Kaňák. Účinkují: sólisté a sbor Severočeského divadla
Ústí nad Labem.

Duben 2014:
POPRASK NA LAGUNĚ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany uvede své nastudování
velmi známé komedie Carla Goldoniho. V režii L. Sunegové uvidíte
většinu aktivních členů sedlčanského ochotnického spolku.

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY
Září 2013: VEČER HUDBY A POEZIE

V koncertu složeném z hudby a poezie uslyšíme básně Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, Bohuslava Reyneka a dalších básníků.
Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Carla
Heinricha Grauna aj. Účinkují: KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ – umělecký přednes. PAVLA ŠVESTKOVÁ – mezzosoprán. Komorní soubor
ATLANTIS COLLEGIUM v obsazení Jitka Jiříčková - housle, Jan
Sládeček – violoncello a Vítězslav Podrazil – um. vedoucí, cembalo.

Listopad 2013: DEKAMERON

V zajímavém pořadu uslyšíme Milostné listy portugalské jeptišky
Mariany a zazní středověká i renesanční milostná poezie, kterou
zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš. Překladu textů se zhostil
prof. Vladimír Mikeš - držitel Státní ceny za překlad 2012. Účinkují:
TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace a zpěv. DANIEL DOBIÁŠ - hudební
doprovod a zpěv.

Leden 2014: VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU

V literárně – hudebním komponovaném pořadu vystupuje Valerie
Zawadská s harfenistkou Lydií Hartelovou. Na programu jsou skladby pro sólovou harfu a poezie Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška.
Účinkují: VALERIE ZAWADSKÁ – umělecký přednes, LYDIE HARTELOVÁ – harfa.

Březen 2014: JOSEF FOUSEK – „BEZ NÁHUBKU“

Hudebně-literární pořad spisovatele, skladatele, zpěváka, kytaristy a moderátora, kterého známe z televize, rozhlasu, koncertů
a v neposlední řadě jako člena divadla SEMAFOR. Účinkuje: JOSEF
FOUSEK – mluvené slovo, kytara, zpěv.
Změna programu vyhrazena!

Důležité informace:
Prodej předplatného probíhá od 1. června 2013 v RIS na náměstí TGM v Sedlčanech - předprodeji vstupenek v přízemí radnice.
Telefonní kontakt je 318 821 158. Majitelům letošních předplatitelských průkazů budou rezervována stávající místa do 30. června
2013. Po tomto datu budou rezervace uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům.
Ceny předplatitelských průkazů zůstávají na úrovni minulých
sezon, tj. předplatné divadla stojí 1000 Kč a předplatné poezie,
slova a hudby stojí 500 Kč. Jsme rádi, že jsme dokázali udržet tyto
velmi příznivé ceny a tím zajistit předplatitelům výhodnější ceny
oproti jednotlivě pořizovaným vstupenkám. Budeme se těšit na
Vaši návštěvu.
Pokud máte zájem o zasílání informací o akcích konaných
v KDJS mailem, stačí napsat na naši mailovou adresu kdjs@
sedlcany.cz do předmětu či textu mailové zprávy slovo „kultura“ a my vám budeme informace rádi posílat. Informace rovněž
najdete na naší webové stránce www.kdjs-sedlcany.cz.
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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 - ČERVEN 2013
sobota 1. června ve 20 hod.
sociálně-politický thriller Švédsko (2013), 140 min. CALL GIRL
- Film se inspiruje jedním z nejkontroverznějších politických skandálů, ve kterém bylo v 70. letech několik ministrů a politiků vlády
Olofa Palmeho obviněno z využívání služeb v síti obchodu s prostitucí neplnoletých dívek. Odkrývá temnou stránku politicky neutrálního státu, ve kterém je svět třpytivých, erotických i striptýzových
klubů určených pro nelegální činnost.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné
pátek a sobota 7. a 8. června ve 20 hod.
film ČR – dokument (2013), 90 min.

NAZARETH: NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN

- První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná celý svět!!!
Love Hurts, Dream On, Hair of the Dog... to jsou největší hity
skotské rockové kapely Nazareth. Vstupujeme do zákulisí tour po
Rakousku, Slovensku, Česku s jedinečnou atmosférou živých koncertů, průhledů do jejich zákulisí, do zkušebny při nahrávání desky
i do soukromí.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné

pátek 21. června ve 20 hod.
POSLEDNÍ ZIMA
film F/ Be - drama (2013), 98 min.
- Příběh muže odhodlaného bojovat o svůj majetek za každou
cenu. Johann zdědí otcovu farmu, které věnuje všechen svůj čas
a energii. Avšak jednoho dne na přelomu podzimu a zimy shoří
Johannova stodola na popel, což ohrozí chod farmy. Johan se tak
musí potýkat s existenčními problémy farmy i sebe samého... Hrají
V. Rottiers, F. L. Caille a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do15 let nevhodné
sobota 22. června ve 20 hod.
film Polsko – drama (2013), 110 min. MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
- Dominik je normální kluk.Má mnoho přátel i sexy holku. Ale
jeden nevinný polibek vše změní. Začíná se stranit okolí, schází se
s neznámou dívkou, která ho zavede do „místnosti sebevrahů“, ze
které není úniku. Chycen do pasti z jeho vlastních emocí se Dominik zaplétá do sítě intrik a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce vážil.
Hrají J. Gierszal, R. Gasiorowska, A. Kulesza a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné
pátek 28. června ve 20 hod.
film F/USA/Chile – groteskní pohled (2013), 118 min.
NO
- Jak se dělá reklamní kampaň na pravdu a lásku. Gael García Bernal v hlavní roli filmu o síle moderního marketingu v politických
kampaních. Film je lehkým, místy groteskním pohledem na osmdesátá léta a především na to, že pravda je sice jedna, ale abychom
ji dokázali prodat, nesmíme ji lidem říkat úplně celou.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné

neděle 23. června v 15 hod.
film USA – animovaný (2013), 90 min.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

- Film je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu,
a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá
teenagerka náhle probudí v podivném tajuplném světě, musí se
spolu s partičkou zelených postaviček pokusit zachránit jejich tajný
svět... vlastně i náš svět.
Vstupné 100 Kč

čtvrtek 13. června ve 20 hod.
romantická komedie GB (2013), 98 min. DÁVÁM TOMU ROK
- Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už se objevily první problémy. Přitom se zdálo, že Nat a Josh jsou navzdory
naprosto rozdílným povahám skutečně štastní. Objevuje se totiž
pokušení v podobě Joshovy bývalé přítelkyně a Natina nového
atraktivního amerického klienta... Hrají R. Byrne, A. Faris, R. Spall,
S. Baker.
Vstupné 90 Kč
sobota 15. června ve 20 hod.
ID: A
film Dánsko – krimi, thriller (2013), 100 min.
- Bourneův mýtus na dánský způsob s poetikou film noir a agentem Bournem v ženském provedení. Film vypráví příběh Alieny,
která se probudí ve francouzské řece s krvavou ránou na hlavě
a s taškou přeplněnou dvěma milióny eur. Vydává se vypátrat, kdo
ve skutečnosti je. Hledání její identity však komplikují neznámí
ozbrojení muži, kteří ji pronásledují. Hraje Tuva Novotny a jiní.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné
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čtvrtek 6. června ve 20 hod.
film Itálie - režie De Sica (1951), 94 min. ZÁZRAK V MILÁNĚ
- Bylo nebylo, jednoho dne našla jedna stará žena mezi hlávkami
zelí na svém políčku opuštěné dítě. Přijala jej a říkala mu Toto…
Přijďte se podívat, jak to bylo dál. Dnes již klasické dílo světové
kinematografie režíroval mág italského neorealismu Vittorio De
Sica. Snímek patří do základní výbavy každého filmového fandy.
čtvrtek 20. června ve 20 hod.
film Belgie - režie Dardenne (2008), 105 min. MLČENÍ LORNY
- Syrové, civilně a úsporně natočené drama bratrů Dardennových
(Kluk na kole) odhaluje skryté motivace imigrantů z východu v blahobytné „civilizované“ západní Evropě. Snímek byl nominován na
Zlatou palmu v Cannes a postihuje fenomén imigrace a bezradnosti Západní Evropy vstříc přílivu levné pracovní síly. Když padne
morálka a zábrany, jde o přežití.

