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PROGRAM KDJS - ZÁŘÍ 2018
středa 5. září od 19.30 hod.
PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE
Nejen novou kulturní sezonu, ale i předplatitelský Cyklus slova,
hudby a poezie zahájíme klasický pořadem

VEČER HUDBY A POEZIE
ve kterém se nám představí známý interpret poezie českých
a francouzských básníků - populární herec JAN ŠŤASTNÝ. O hudební složku večera se postarají členové souboru ATLANTIS s výběrem hudebních děl autorů Mozart, Vivaldi, Debussy a Ravel.

sobota 8. září od 18 hod.

KONCERT na Červeném Hrádku

Každoroční tradiční koncert, který uvádíme pod názvem „Hudební klenoty na Zámku Červený Hrádek“ se uskuteční v krásném prostředí sálu zámku Červený Hrádek.
Tento koncert je věnován památce barona Jana Mladoty – bývalého majitele zámku - a je naplněn swingovou a jazzovou hudbou.
Letos uvítáme pražskou kapelu

METROPOLITAN JAZZ BAND
se zpěvačkou EVOU EMINGER
MJB Praha trumpetisty Josefa Krajníka byl založen v r. 1972.
Z původně dixielandového zaměření se léty postupně vykrystalizoval orchestr, který má v repertoáru skladby dixielandu po
mainstream. Přes některé personální výměny zůstává zvuk MJB
díky nezaměnitelnému stylu hraní na trubku Josefa Krajníka stále
stejný. Jeho styl vychází ze hry legendárního L. Armstronga, Roy
Eldridge a dalších.

Účinkují:
Jan ŠŤASTNÝ – recitace
Dana HEGEROVÁ – flétna
Vítězslav PODRAZIL – klavír

Příchodem mladých hráčů nastal posun k modernějšímu přístupu k harmoniím a aranžmá jednotlivých skladeb. Zvláště rytmická
skupina ve složení piano, kontrabas, kytara, bicí nástroje je motorem orchestru.
Zde dominuje hra pianisty Radima Linharta, který patří k nové
vlně mladých progresivních hudebníků. Jeho sólové výkony patří
ke špičce současného interpretačního jazzového stylu.
Na těchto základech tvoří svá sóla dechová sekce ve složení:
trubka, tenor saxofon a klarinet. MJB je plně profesionální orchestr, jehož celoroční náplní je koncertování po celé Evropě.

Účinkují:
Josef Krajník - trubka, zpěv, vedoucí
Rudolf Musil - klarinet, soprán a tenor saxofon, zpěv
Radim Linhart - piano, zpěv
Václav Krejčí - kytara, banjo
Martin Kuzma - bicí nástroje
Eva Eminger - zpěv
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 180 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení (pokud budou) na místě konání. Vstupenky
je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200
Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

ZÁŘÍ 2018

úterý 11. září od 19.30 hod.

DIVADLO - předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první představení letošního předplatitelského cyklu divadla - na komedii Krzystofa
Jaroszyńského

SEXTET
Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne
vždy je však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co,
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem.
V režii Gustava Gillara hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina Urbanová a Matěj Merunka.
Uvádí DIVADLO METRO Praha
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v TIC nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka.

čtvrtek 20. září v 19.30 hod.

KONCERT

Po loňském úspěšném galakoncertě vážné hudby Štefana Margity jsme připravili podobný koncert věnovaný oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Opět vystoupí špičková
umělkyně, která s úspěchem účinkovala ne nejprestižnějších světových podiích a svojí návštěvou poctí i Sedlčany.

EVA URBANOVÁ
Je to koncert plný známých skladeb vynikajících skladatelů, jakými byli Smetana, Dvořák, Fibich, Janáček, v provedení skvělé
pěvkyně za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Moravské klavírní trio (doprovodné těleso Štefana Margity, Andrey
Kalivodové, Miki Isochi a jiných významných pěvců). Toto špičkové hudební seskupení účinkuje ve složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 450, 490 a 540 Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.
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neděle 23. září od 18 hod.

DIVADLO mimo předplatné

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na první vystoupení populárního Divadelního spolku ZVONOKAPLIČKA z Prosenické
Lhoty na našem sedlčanském jevišti. Tento soubor uvádí s velkým
úspěchem cimrmanovskou hru Ladislava SMOLJAKA a Zdeňka
SVĚRÁKA

ŠVESTKA – Jevištní sklerotikon
Klasický cimrmanovský model – přednáška v první části večera a následující vlastní divadelní hra Švestka o osudech mladého
vechtra nenechá bránice návštěvníků v klidu. Kvalitu a úroveň provedení představení ocenil velmi kladně i syn režiséra L. Smoljaka,
který se přijel podívat na jedno z již uvedených představení tohoto
spolku.
Hrají:
Vladimír Krejčí ml., Petr Červenka, Jan Bouše ml., Luděk Bechyně, Ĺuboslav Hamarčák, Karel Chocholoušek, Pavel Zuska
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupenky je možno pořídit
rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 100 Kč. Délka představení cca 100 minut + přestávka.

středa 26. září v 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

VÝSTAVA

V Divadelním sále se uskuteční show travesti skupin Techtle
Mechtle a Kočky v novém pořadu

Při příležitosti 100. výročí založení Československa připravil Spolek divadelních ochotníků Sedlčany tematickou výstavu
s názvem

HOLKY NA TAHU
Pro sezónu 2018 travesti skupina Techtle Mechtle přizvala ke
spolupráci profesionální travesti skupinu Kočky, která už 15 let
vystupuje po celé České republice.
Slečny Dolores, Stacey, Cathrin, Gina a Kelly přivážejí společně nový zábavný pořad. Pořádně rozjetá party už od samého začátku nabídne řadu známých písniček, scének a zpěvaček i zpěváků.
Těšit se můžete na Hanku Zagorovou v podání slečny Dolores,
Cher jako opravdovou od slečny Stacey, nestárnoucí skupinu
Abba v podání slečen Cathrin a Giny, Bonnie Tyler slečny Kelly,
Naďu Urbánkovou, Helenu Vondráčkovou, Věru Bílou, Lucii Bílou a řadu dalších dam, které rozhodně na správné party nemohou
chybět.
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji v TIC nebo před
začátkem představení na místě konání. Vstupné: 280 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě konání. Vstupenky je možno pořídit rovněž na www.kdjs-sedlcany.cz. Délka představení cca 105 minut +
přestávka.

DIVADELNÍ PLAKÁTY
PROTI PROUDU ČASU
Návštěvníci si tak mohou v Koncertním sále prohlédnout vybrané plakáty divadelních inscenací, jež místní ochotníci sehráli
v uplynulých sto letech, z nichž mnohé dosud nebyly vystaveny.
Jak sami ochotníci říkají: “Nechte se tak trochu, proti proudu času,
unést jejich historickou podobou a zajímavým ztvárněním do jednotlivých etap našich dějin.”
Výstava je přístupná v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech – v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin a při každé
kulturní akci do 6. října 2018.

Plánované akce na říjen 2018
ST 3. 10. ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s písničkami Pepy Štrosse
ZÁBAVNÝ POŘAD
NE 7. 10. O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
PRO DĚTI A RODIČE
ÚT 9. 10. BEATLES VE FRAKU
KONCERT
ST 17. 10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ
KONCERT
ČT 18. 10. PAN HALPERN A PAN JOHNSON
DIVADLO
ÚT 23. 10. 4-TET
KONCERT
NE 28. 10. ÚČA MUSÍ PRYČ!
Předplatné cyklu divadla
ST 31. 10. SPOLEKTIV
KONCERT
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 821 741, vedoucí
M. Čekal (kino@sedlcany.cz)
kancelář kina 8-14 hod.
pokladna kina 19-20 hod.
(v den promítání)

PROGRAM KINA - ZÁŘÍ 2018
sobota 1. září ve 20 hod.
film USA, GB – krimi, thriller, drama (2018), 106 min.

OPERACE ENTEBBE

Film je inspirovaný skutečnými událostmi, kdy 27. června 1976
němečtí radikálové převzali kontrolu nad letem z Tel Avivu do
Paříže a přistáli na letišti Entebbe v Ugandě. Požadovali výkupné
a propuštění palestinských vězňů v Izraeli. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.
pátek 7. září v 18 hod.
film USA – akční dobrodružný (2018), 150 min.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Ve filmu pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchozího
filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny
galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí
prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti... Vstupné 90
Kč. Mládeži přístupné.
sobota 8. září ve 20 hod.
film Česko – romantická komedie (2018), 89 min.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. A tak
Marie přijíždí za rodinou na návštěvu. Doma potkává svou dávnou
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou
minulostí. Ale celá věc má jeden háček. Právě Jiří je snoubencem
její sestry... Hrají A. Polívková, E. Geislerová, J. Plesl, E. Holubová,
J. Dolanský, O. Navrátil, B. Klepl a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.
pátek 14. září ve 20 hod.
KLUCI Z HOR
film Česko – komedie, drama (2018), 91 min.
Film vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby mezi nimi
vzniklo pouto přátelství. To je vystaveno zkoušce ze strany těch, kteří
se je snaží z různých důvodů od
sebe rozdělit, a to za jakoukoli
cenu. Hrají M. Dejdar, J. Lábus,
E. Vejmělková, L. Termerová
a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži
do 12 let nevhodné.
sobota 15. září ve 20 hod.
Prem. 23.8.18
film Francie – komedie (2018), 93 min.
SKORO SESTRY
Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v životě potkaly... Až do dne,
kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly,
společně zdědí překrásný byt v Paříži. Lauren se snaží proniknout
do módního prostředí. Olivia chce zachránit rodinné cukrářství
a najít ideálního manžela. Salma žije s matkou na předměstí Paříže. Jejich společné bydlení začne být poněkud výbušné.. Hrají
S. Ouazani, A. David a Ch. Gabris. Vstupné 90 Kč. Mládeži do
12 let nevhodné.
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pátek 21. září ve 20 hod.
film Česko – komedie (2018), 83 min.
TEAMBUILDING
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné
banky vyrazí na tři dny do hor na tolik moderní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený
firmou, jenomže... Vstupné 80 Kč. Do 15 let nepřístupné.
sobota 22. září ve 20 hod.
film USA, Kanada – fantasy, drama (2018), 123 min. TVÁŘ VODY
V tajné americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Němá
uklízečka se s podivuhodným stvořením dokáže sblížit. Chce jej
zachránit před dalšími testy, a proto s pomocí kamarádů a špionů
naplánují únos... Hrají S. Hawkins, O. Spencer, M. Shanon a další.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
pátek 28. září ve 20 hod.
film Česko - komedie (2018), 90 min.
PEPA
Pepa je úředník žijící v obyčejném okresním městě a je tak trochu
podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy. Pepa ví,
že se musí něco změnit, a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“
je. Jenže cesta k cíli bývá někdy velmi trnitá... Hrají M. Suchánek,
P. Špalková, F. Blažek, A. Stropnická, J. Kohák a další. Vstupné 80
Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
sobota 29. září ve 20 hod.
film Francie – komedie (2018), 107 min. LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář.
Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně
postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence na invalidním
vozíku, do které se zamiluje... Hrají F. Dubosc, A. Lamy. Vstupné
90 Kč. Do 12 let nevhodné.

neděle 23. září v 15 hod.
film Česko – loutková animace (2018), 75 min.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Pat a Mat se přestěhovali do nových domů, kde na ně čekají nové
kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problémem... Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné.

čtvrtek 27. září ve 20 hod.
film Polsko – režie Malgorzata Szumowska (2018), 91 min. TVÁŘ
Hlavní hrdina Tváře – maloměstský podivín a excentrik Jacek –
miluje heavy metal, svoji holku, malé auto a svého psa. Pracuje
na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše na světě. Když
jej nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé
země – Jacek se totiž stane prvním občanem Polska, který podstoupí transplantaci obličeje. Tvář je odpoutaná, nekonvenční bajka o vnitřní síle a kráse, která virtuózně kloubí realismus, fantazijní
prvky a černý humor.

