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PROGRAM KDJS - ŘÍJEN 2013
Čtvrtek 3. října v 19.30 hod.

KONCERTNÍ SHOW
mimo předplatné

Na září plánované koncertní show travesti skupiny HANKY PANKY muselo být zrušeno z důvodu úmrtí jednoho člena souboru
– slečny Sofie. Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste
znali z předchozích vystoupení v našem městě, Dolores a Alex se
po vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu a přivážejí
zcela nový projekt v České republice

shodují na tom, že po 5 letech účinkování v původní sestavě je to
příjemná změna a věří, že svého nového kolegu vybrali správnou
rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na výběr jednotlivých písniček
a především ohlasy fanoušků, kteří si přáli více českých hitů! Těšit
se můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu
Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte
věštce, pravou a nefalšovanou spartakiádu, známou scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně
smutnou princeznu a Dádu Patrasovou.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici za
230 Kč nebo před začátkem představení na místě konání za 260
Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka. Vstupenky na
původní pořad zůstávají v platnosti na novou verzi programu.
Neděle 6. října v 15 hod.

PRO DĚTI A RODIČE

Po prázdninách vás zveme na první pohádku pro děti a rodiče.
Hravé divadlo z Brna uvede představení

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE!

NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – PINOKIO

K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila
a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás. Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela
novou koncepcí a provázaností najdete velkou řadu komických
scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční hudební scény. Svůj první pořad v této v nové sestavě nazvali
zcela příznačně „ZMĚNA JE ŽIVOT“. Dolores i Alex se jednohlasně

Divadelní inscenace vznikla na motivy známé knihy pro děti.
Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlářský
mistr vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije,
ale nepůsobí svému tátovi jenom radost. Tak jako jiné děti má i on
spoustu chyb a jedná podle své vlastní úvahy, avšak bez zkušenosti s následky svých činů. A tak se často dostává do nepříjemných
situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, že nelze vždy
jednat tak, jak jej právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady se
vyplácí. Pohádka je určena dětem od 3 do 9 let.
Dramatizace: Zdeněk Turba, Výprava: Eva Peřinová
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka
představení cca 55 minut bez přestávky.

ŘÍJEN 2013

Čtvrtek 10. října v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Úterý 15. října v 19.30 hod.

TALK SHOW - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS vás zveme tentokrát na Koncert dvou
souborů:

Pro zájemce o zábavné pořady i ctitele vtipného a moudrého
mluveného slova jsme připravili

KAMELOT & POZDNÍ SBĚR

TALK SHOW

dr. Ivo ŠMOLDASE a MUDr. Radima UZLA

Oba protagonisty známe jako velice pohotové a vtipné glosátory
účinkující v mnoha televizních zábavných pořadech, soutěžích či
besedách. Do Sedlčan přijedou společně s moderátorem Michalem
Herzánem, takže nás čeká vtipný pořad plný úsměvných historek,
vzpomínání, ale i aktuálních společenských satirických poznámek.
Vstupenky k dostání v předprodeji v RISu nebo před začátkem
představení v KDJS. Vstupné 150 Kč. Délka 80 min. + přestávka.
Od 15. října do 12. listopadu
Po čase se na naše jeviště vrací Roman HORKÝ (na snímku),
a to tentokrát nejen jako frontman populární skupiny KAMELOT,
ale současně jako člen hudební skupiny, která v Sedlčanech dosud
nehrála a nese název POZDNÍ SBĚR. Toto seskupení hraje, jak
muzikanti sami uvádějí, nejen moderní country a jižanský rock, ale
i „jižansko-moravský ROCK´n´ROLL s přívlastkem“. Kamelot není
díky dlouholetému působení nutno představovat – jeho „trampský swing“ kombinovaný s „flamencem a tropickým folkrockem“
je posluchačům dobře znám. V programu budou zařazeny známé
hity, ale i novinky. Přijďte si poslechnout tento netradiční dvojkoncert moravských kapel.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.
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VÝSTAVA

V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava

KRAJINA V OBRAZECH
Šedesátitříletý malíř z Podblanicka Josef Burkhard se věnuje
výtvarnému umění již od svého mládí. Je členem mezinárodního
uměleckého projektu tolk.cz, který prezentuje tvorbu umělců po
celém světě, Podblanické galerie ČSOP
Vlašim a Klubu přátel PG a ART gallery.
Žije a tvoří v Načeradci pod Blaníkem.
První úspěšná výstava se uskutečnila
v Sedlčanech v roce 2004. Pro velmi kladné ohlasy prezentuje svá díla
v dalších městech naší republiky, například ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově,
Praze, Kolíně a dalších. V Sedlčanech
vystavuje již počtvrté. K tvorbě malíř
používá klasickou techniku olejomalby.
Jeho vzorem a učitelem byl světově uznávaný malíř Bob Ross.
Tyto obrazy jsou odrazem malířova ducha a charakteru a malování je pro něj blahodárný čas, dávající mu pocit klidu a svobody.
Výtvarník z Podblanicka Josef Burkhard si vám dovoluje nabídnout
malou ukázku ze své tvorby. A jak sám říká: „Výstavy, které již
proběhly, měly úspěch. Doufám, že obrazy zaujmou a budou se
líbit i vám“.
Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hod.
a při každé akci konané v KDJS. Vernisáž se na přání autora nekoná.

Středa 16. října v 10 hod. a v 19.30 hod.
Čtvrtek 17. října v 10 hod. a v 19.30 hod.
DIVADLO - mimo předplatné
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠLOSE uvádí drama španělského
autora Federica Garcia Lorcy DŮM BERNARDY ALBY

Úterý 22. října v 19.30 hod.

KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční již tradiční podzimní koncert
Tanečního orchestru Základní umělecké školy v Sedlčanech,
který vystupuje pod názvem

BLUE ORCHESTRA
Sedlčanský big band vedený Václavem Caltou se v KDJS
představí již podeváté. Uslyšíme a uvidíme atraktivní program,
ve kterém zazní nejen oblíbené a známé melodie, které jsme již
v provedení orchestru slyšeli, ale také skladby do repertoáru nově
zařazené. Není mnoho měst podobné velikosti jako Sedlčany, které
se mohou pochlubit „vlastním big bandem“ a navíc hrajícím na
takto vysoké úrovni.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 120 minut + přestávka.
Úterý 29. října v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Jako druhé představení předplatitelského cyklu divadla uvádíme
Vdova Bernarda Alba vládne svým pěti dospělým dcerám podle nejpřísnějších zásad. Zakazuje jim byť jen pomýšlet na muže
„nehodné jejich postavení“, společný domov s hrdostí a pokrytectvím proměnila ve vězení. Nejstarší dceři Angustias je už téměř
čtyřicet, když se má konečně vdávat. Chystaná svatba vyvolá mezi
sestrami skutečné drama vášní. Matka je ale k signálům probouzející se touhy po svobodné volbě života slepá, a to až do nevyhnutelného konce.
Režie: Pavel Vopat
Hudba, hudební doprovod: Adam Říha
Osoby a obsazení:
Bernarda: Jana Durďáková
Angustias: Olga Šafrová
Magdaléna: Klára Tůmová
Amélie: Eliška Englová
Martirio: Tereza Pinkasová
Adéla: Michaela Márová
Poncia: Andrea Chromcová
Marie Josefa: Eva Moulíková
Prudencia: Simona Englová
Služka: Ludmila Hegerová
Ženy ve smutku: Hana Suchá, Eva Moulíková, Simona Englová
Dívka: Linda Tůmová
Kostýmy: Diana Pinkasová
Světla: David Heger
Pohybová spolupráce: Alena Svatošová
Produkce: Jana Durďáková
Nápověda: Šárka Machovská
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč,
školy a důchodci na dopolední představení 40 Kč.

MANON LESCAUT
Divadlo ANFAS Praha přijíždí s touto komorní úpravou příběhu nenaplněné lásky Manon Lescaut a rytíře des Grieux. Autor:
Vítězslav Nezval, úprava textu: Petr Mikeska, scéna a kostýmy:
Agnieszka Pátá-Oldak, režie: Pavel Khek
Osoby a obsazení:
Manon Lescaut - Svatava MILKOVÁ / Anna SUCHÁNKOVÁ
Rytíř Des Grieux - Filip TOMSA
Tiberge - Ivo THEIMER
Duval, otec a Duval, syn - Petr MIKESKA
Vstupenky je možné
si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení v pokladně KDJS.
Vstupné: 200 Kč. Délka představení cca 110
minut + přestávka.

Plánované akce na listopad
NE 3. 11. ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 5. 11. MAFIE A CITY (Změna programu!!!)
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ČT 7. 11. MARCELA HOLANOVÁ KONCERT - mimo předplatné
ÚT 12. 11. T. FIŠEROVÁ a D. DOBIÁŠ
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
18. - 24. 11. KABARET Sedlčanských ochotníků (5x)
PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
ČT 28. 11. NEZMAŘI – 35 let
KONCERT - mimo předplatné
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