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PROGRAM KDJS - LEDEN 2014
úterý 7. ledna v 17 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava prací žáků
a pedagogů Základní umělecké školy v Sedlčanech. Výstava
dostala název

CESTA aneb PODEJ MI RUKU SVOU…
a má i své MOTTO: „Stejně jako člověk přetváří krajinu,
přetváří ona jeho…“ (Václav Cílek).
Volba tématu vzešla z potřeby obnovy a prohloubení vztahu
člověka ke krajině, k místu kde žije, k památkám a historii s nimi
spojené. Zároveň považujeme za potřebné zamýšlet se nad cestou
vlastní, nad svým konáním a nechat se inspirovat, životy těch, kteří
prokázali správnost svých kroků.
Do projektu výtvarného oboru, který je součástí celoškolního
projektu Předávání českého kulturního dědictví je také zapojen literárně-dramatický a taneční obor v rámci projektu „Kořeny a křídla
sv. Ludmily“.
V rámci vernisáže vystoupí Hanka Zemenová – klavír a návštěvníci uvidí ukázku z pohybového divadla „Kořeny a křídla sv. Ludmily“. Úvodní slovo přednesou D. Pinkasová a J. Trojanová.
Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin
a při každé akci konané v KDJS.
čtvrtek 9. ledna v 18 hod.

KONCERT - mimo předplatné

Do divadelního sálu KDJS jsme opět pozvali po velmi úspěšném koncertu v roce 2012 stálice české populární hudby. Ačkoliv
v médiích občas probleskne zpráva o jejich rozchodu či ukončení
kariéry, tak opak je pravdou a v rámci svého Hudebního tour 2014
k nám zavítá populární dvojice

EVA a VAŠEK

Program je opět plný písniček a vyprávění Evy a Vaška. Tradičně
je doplněn projekcí krásných záběrů z jejich cest po světě. Zazní
oblíbené písničky z oblasti populární hudby i lidovky.
Tradiční součástí koncertů je i autogramiáda umělců, spojená
s prodejem CD, DVD a kazet s jejich nahrávkami.
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.
neděle 12. ledna v 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Na první pohádkové představení nového roku 2014 vás zveme
do divadelního sálu. Divadlo KAPSA Andělská Hora k nám zavítá
s představením

TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA

aneb Čertovsky veselý muzikálek
Před vámi se otevře pohádkový příběh o dvou rozpustilých
čertech, o závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné
princezně Amálce, o zamilovaném čertíkovi Culínkovi, ale hlavně
o pekelné perle pro štěstí, která pohádku trošku zamotá, zlé potrestá,
nástrahám odolá a která nakonec z čertíka člověka udělá. Rozverná
pohádka plná písniček
a humoru se odehrává kdesi v daleké (nebo
i blízké) zemi knížete Slavomíra V. a z části také
v podzemí v říši Lucifera
XVII.
Vstupenky je možné
si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před
začátkem
představení
v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 70 minut bez
přestávky.
úterý 14. ledna v 19.30 hod.

DIVADLO - dárkový balíček

Představení cyklu Dárkový balíček 2014 zahájíme novou českou
komedií z pera Z. Kostkové

Z LOUŽE POD OKAP
Autorka se zabývá věčnou problematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo a upláceno… a není tomu jinak
ani dnes. Jak dopadne majitelka pozemků Anděla ve svém boji se
zastupitelem Korýtkem? V realitě je každá zlodějna k pláči. Jak to
dopadne, to vám neprozradíme, ale slibujeme, že to bude hlavně
k smíchu.
Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 220 Kč. Délka představení je cca 100 min. + přestávka.
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pondělí 27. ledna v 19.30 hod.
ZÁBAVNÝ POŘAD - dárkový balíček
Jsme rádi, že po delší době uvítáme v Sedlčanech velkou osobnost českého divadla, filmu i showbyznysu – pana MIROSLAVA
DONUTILA.
V divadelním sále se nám představí v zábavném pořadu, který
nazval

CESTOU NECESTOU
Zábavný pořad – one man show - jednoho z nejpopulárnějších
herců současnosti je plný historek o cestování, kamarádech, rybaření a navíc je proložen krásnými písničkami v podání Miroslava
Donutila.
Zazní písně z jeho CD i filmů, v nichž se představil. Těšit se tak
můžete na písně z Balady pro banditu, Písničky z provázku či Ten
báječnej mužskej svět nebo Pramínek vlasů a další.
O přestávce proběhne autogramiáda a bude možno zakoupit CD,
DVD a knihy M. Donutila!
Účinkuje: MIROSLAV DONUTIL

úterý 21. ledna v 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ POEZIE

Koncertní sál Kulturního domu Josefa Suka bude v úterý 21.
ledna místem pro uvedení třetího pořadu cyklu slova, hudby
a poezie

HARFA VE SNĚHU
Je to název pořadu, ve kterém uslyšíme
v podání Valérie Zawadské (na snímku vlevo)
poezii a prózu jejích oblíbených autorů Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška.
Lydie Härtelová (na
snímku vpravo) zahraje
skladby pro sólovou harfu.
Vstupenky je možné
si zakoupit v předprodeji
na radnici na náměstí T.
G. Masaryka nebo před
začátkem představení na
místě konání. Vstupné:
150 Kč. Délka představení
cca 70 minut + přestávka.
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Zbylé vstupenky na toto představení je možné si zakoupit v předprodeji na radnici na náměstí T. G. Masaryka nebo před začátkem
představení na místě konání. Vstupné: 320 Kč. Délka představení
cca 80 minut + přestávka.

Plánované akce na únor 2014
NE 9. 2. O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
PRO DĚTI A RODIČE
PO 10. 2. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD DIVADLO - dárkový balíček
ČT 20. 2. MANDARINKOVÁ IZBA
PŘEDPLATNÉ DIVADLA
ÚT 25. 2. FOLKOVÝ KONCERT (R. Horký – slaví 50 let a spolu
s ním i jeho kamarádi - W. Daněk, J. S. Lenk, P. Ž. Lohonka)
KONCERT - mimo předplatné

Na únor jsme pro vás mimo jiné připravili malou raritu, neboť na
divadelních prknech uvítáme zahraniční soubor. 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. Dále hrají P. Topoľský,
Z. Tlučková a B. Ondrejková. Potěší vás francouzskou komedií
Roberta Thomase MANDARINKOVÁ IZBA.

Pondělí 10. února

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

S tímto legendárním titulem – laskavou komedií Geraldine Aronové – k nám přijede vynikající česká herečka Eliška Balzerová.
Autorka hru věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami.
Všechny postavy vytváří E. Balzerová a její podání je strhující. O
tom svědčí nejen slova chvály samotné autorky, která shlédla české provedení, ale i již 10 let beznadějně vyprodaná představení.
Účinkuje: Eliška Balzerová

Informace do mailu
Zaměstnanci Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech vás
zvou k návštěvě kulturních akcí a přejí vám hezké kulturní zážitky při nabízených pořadech.
Průběžné informace o kulturních akcích najdete na www.kdjssedlcany.cz, na našich vývěskách, v KDJS a nebo si je můžete
nechat zasílat na vaši mailovou adresu. Zasílání informací lze bezplatně a jednoduše objednat – stačí poslat ze své mailové adresy
zprávu s textem „kultura“ na adresu kdjs@sedlcany.cz a budete
zařazeni do naší databáze „odběratelů kulturních informací“.

Zpěvák Roman Horký slaví v letošním roce kulaté narozeniny
a oslaví je stylově - jak jinak - než s kytarou. Na jeho sedlčanský
koncert dorazí také jeho neméně známí hudební kamarádi Wabi
Daněk, Jaroslav Samson Lenk a Pavel Žalman Lohonka. Není
proto pochyb, že milovníci hudby těchto interpretů si nenechají
narozeninový koncert ujít a vyrazí v úterý 25. února do Kulturního
domu Josefa Suka v Sedlčanech. Srdečně zveme.
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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 - LEDEN 2014
pátek a sobota 3. a 4. ledna ve 20 hod.
film ČR – drama, krimi, (2013), 99 min.
PŘÍBĚH KMOTRA
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Příběh budoucího mafiánského bosse
Františka Vedrala začíná
v 80. letech, kdy působil jako
vekslák a postupně zbohatl
na podvodech s nemovitostmi, bankovními machinacemi a lobbingu. Vypracoval
se na pozici nekorunovaného vládce českého podsvětí.
Hrají O. Vetchý, L. Vaculík,
P. Nečas, K. Hádek, V. Kerekes a další. Vstupné 90 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodné.
úterý 7. ledna ve 20 hod.
film ČR – záznam divadelního představení (2013), 118 min.

ČTYŘI DOHODY

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru zaznamenala dokumentaristka Olga Špátová.
Duškova hra inspirovaná nadčasovou toltéckou moudrostí knihy
Dona Miguela Ruize provedla za devět let více než 150 000 diváků
v cestě za osobní svobodou a štěstím. Hrají Alan Vitouš, Pjér La
Šéz, Jaroslav Dušek. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek a sobota 10. a 11. ledna ve 20 hod.
film Francie – drama (2014), 86 min.
17 DÍVEK
„Jedna za všechny, všechny za jedno. Hromadné těhotenství na
střední škole.“ Provokativní debut je portrétem skupiny znuděných puberťaček, které uzavřou nezvratnou dohodu. Když Camille náhodně otěhotní, podnítí své kamarádky a spolužačky, aby
ji následovaly. Způsobí tak vlnu pozdvižení v jinak poklidném přímořském městečku. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
pátek 17. ledna ve 20 hod.
film USA – thriller (2013), 116 min.
SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Gerry Lane pracuje pod hlavičkou OSN jako expert na řešení
nejrůznějších krizových situací. Dokáže identifikovat zdroj krize
a nalézt řešení. Tyto schopnosti se mu budou hodit, protože v horkou destinaci se právě proměnil celý svět. Lidstvo začala ve velkém
decimovat virová epidemie gigantických proporcí... Hraje B. Pitt,
D. Morse a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 18. ledna ve 20 hod.
film F,D,B – drama (2013), 114 min.
JEPTIŠKA
V jedinečném historickém příběhu máme opět možnost posoudit
zpracování románu D. Diderota. Režiser G. Nicloux se však víc než
na obscénnosti zaměřuje na osudy mladé ženy Suzane, která je
postavená tváří v tvář nemilosrdnému systému potlačujícímu projevy jednotlivce. Hrají P. Etiene, I. Huppert, L. Bourgoin a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.
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pátek a sobota 24. a 25. ledna ve 20 hod.
VEJŠKA
film ČR – komedie (2014), 85 min.
Kultovní film Gympl pokračuje. Petr Kocourek se hlásí na
UMPRUM. Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek
bezhlavě zamiluje. Kamarád Michal Kolman studuje VŠE, ale spíš
než studium ho zajímají spolužačky a rychlá auta. Oba spojuje od
gymplu ilegální malování grafiti po pražských střechách, nádražích
i podchodech, kde zažívají divoká dobrodružství. Hrají T. Vorel, E.
Josefíková, J. Mádl, Z. Bydžovská, J. Kraus a další. Vstupné 110
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
neděle 26. ledna v 18 hod.
film ČR – romantická komedie (2013), 100 min.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky
i nostalgii. Láskyplná komedie je
příběhem dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od
toho, aby se konaly dobré skutky,
přání se plnila za každou cenu a aby
na zázraky věřily nejen děti. Hrají L.
Šafránková, J. Abrhám, V. Postránecký, D. Jurčová, M. Rodena další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 31. ledna ve 20 hod.
komedie Francie (2014), 104 min.
S MOLIÉREM NA KOLE
Úspěšnému herci Gauthieru Valencemu se připlete do cesty divadelní projekt a jeho sen ztvárnit postavu Moliérova Misantropa.
Gauthier vidí v hlavní roli Alcesta sám sebe a vedlejší postavu
hry, Flinta, chce získat pro svého přítele Tanera... Hrají F. Lunchi,
L. Wilson, M. Sansa. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

neděle 19. ledna v 15 hod.
animovaná komedie USA (2013), 98 min.
JÁ, PADOUCH 2
Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí. V plné polní a v doprovodu
svého „taťky“, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat
latinu. Uvidíte tedy úplně nového zlosyna, mnohem víc charakterově odlišných Mimoňů a řadu nových postav. Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 9. ledna ve 20 hod.
film Polsko – režie Krzysztof Kieślowski, 117 min.
NÁHODA
Slavný snímek předního polského režiséra Krzysztofa Kieślowského zasazený do sedmdesátých let 20. století nabízí tři varianty
jednoho příběhu tak, jak to umí jen Kieślowski. Film, dokončený
v tragickém roce 1981, byl v Polsku uvedený až v roce 1987.
čtvrtek 23. ledna v 19 hod.
film USA – režie Steven Spielberg, (1993), 195 min.

SCHINDLERŮV SEZNAM

Stěžejní dílo světové kinematografie oceněné sedmi Oscary se vrací do kin. Hluboce šokující nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech. Na záchranu 1100
životů obětoval Oskar Schindler veškeré své jmění.

