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Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
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Úterý 2. dubna v 19.30 hod.
DIVADLO - PŘEDPLATNÉ

Neděle 7. dubna v 15 hod.
POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Posledním představením předplatitelského cyklu divadla je
výborné představení z dílny Městského divadla Mladá Boleslav

DEBURAU

Životní příběh nejslavnějšího
mima s českými kořeny. Jean
Gaspard Deburau, muž, který
rozdával smích a štěstí, a sám
zůstával smutným králem ticha.
Do ordinace doktora Ricorda
vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný muž. „Jste
nemocen, pane?“ „Ano, doktore. Myslím, že smrtelně.“
„Co je vám?“ „Jsem smutný, melancholický. Trpím, a nevím
proč. Trápím se. Srdce mě bolí. Bojím se lidí, i sebe. Nemohu
spát.“ „To není smrtelné. Vím o léku pro vás. Běžte se podívat
do divadla na Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem Deburau, doktore.“
V režii Pavla Kheka hrají: Radim Madeja, Svatava Milková, Malvína Pachlová, Milan Ligač, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková a další. Orchestr řídí a na klavír hraje Jakub Šafr.

Pro naše mladé diváky jsme připravili pohádkové představení
– divadelní zpracování jedné z nejúspěšnějších novodobých
českých filmových pohádek

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Známé postavy – Elišku, Jindřicha, čerta, vodníka, čarodejnici
i knížepána – uvidíme v provedení divadla Pegas z Prahy. Na
jevišti ožije tento krásný příběh dobře známý z filmu Zdeňka
Trošky.
Vstupné: 90 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky.

Režie: Pavel Khek

Hrají: Radim MADEJA, Oldřich VÍZNER j. h.,
Svatava MILKOVÁ, Malvína PACHLOVÁ,
Milan LIGAČ, Petr PROKEŠ, Ivo THEIMER,
Lucie MATOUŠKOVÁ, Libor STACH,
Michal KOPČAN j. h., Jakub ŠAFR j. h.,
Zbyněk MALÝ j. h., Marek REJHON j. h.
a David MAXA j. h.

Premiéra 20. října 2017 na Velké scéně MDMB.

Vstupné: 350 Kč. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Čtvrtek 4. dubna v 18 hod.
KONCERT

Do Divadelního sálu KDJS Vás zveme na koncert
skotského orchestru a sboru

GEORGE WATSON´S COLLEGE
ENSEMBLE

Jedná se o hudební těleso sestavené z učitelů a studentů hudební školy u Edinburghu (je to obdobná škola jakou je u nás
Konzervatoř či Akademie múzických umění), které k nám zavítá v rámci svého evropského turné. Mimo tradičních skotských melodii uslyšíme i skladby světových hudebních velikánů jakými jsou například pánové G. F. Handel, W. A. Mozart či
A. Corelli. Tento soubor má bohaté zkušenosti s vystupováním
po celém světě a jeho
dirigenti se mohou
pochlubit spoluprací
se Skotským národním orchestrem, Leonardem Bernsteinem
nebo Skotským komorním orchestrem.
Vstupné: 100 Kč.
Délka představení cca 70 minut bez přestávky.

Úterý 9. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Po delší době se na sedlčanské jeviště vrací oblíbená kapela

KAMELOT

v jejímž čele dlouhá léta stojí výborný kytarista, zpěvák a autor
mnoha hitů ROMAN HORKÝ. Na konci roku 2018 vydal Roman
Horký a skupina Kamelot nové hudební album, které obsahuje 12 novinek a nese název „Země tvých dlaní“. Tyto novinky
zazní vedle osvědčených hitů jakými jsou skladby Zachraňte
koně, Honolulu, Země antilop či Pálava. Takže „máme se na
co těšit“!
Vstupné: 250 Kč. Délka představení cca 90 minut bez přestávky.
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Čtvrtek 11. dubna v 19 hod.

Čtvrtek 18. dubna ve 20 hod.

DIVADLO

TANEČNÍ VEČER - KONCERT

Agentura Pragokoncert Bohemia přiváží do Sedlčan jednu
z nejhranějších komedií
Čechova prozatímně osvobozeného divadla

DÍVČÍ VÁLKA

Autor F. R. Čech sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal
– tak říkajíc – českému národu na míru. Jde především o mě
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká
(erotika, politika). Je
to odpočinkový žánr, v
jehož rámci přinášíme
hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými
naše zubožená vlast
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám,
že tak bůh vynahrazuje
svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice.“
Hrají: Uršula Kluková,
F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček
ml., Roman Skamene,
Petr Jablonský, Milan David ,Petr Martinák, Evžen Hájek, Zuska
Velichová, Lucie Chlumská,
Vstupné: 359 Kč. Délka představení cca 105 minut + přestávka.

Úterý 16. dubna v 17 hod.
PŘEDNÁŠKA

Další pozvání je na skvělou přednášku výjimečné osobnosti,
kterou beze sporu je

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Je to nejen nejznámější český astronom, astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy
a víry, ale i držitel mnoha významných ocenění. V sále sedlčanského KINA se uskuteční přednáška nazvaná

JSME VE VESMÍRU SAMI?
Tato otázka vzrušovala lidstvo už od konce 16. století. Zprvu
panoval mezi laiky i odborníky optimistický názor, že obydlený
je Měsíc i Slunce, pak k tomu přibyl ještě Mars. Od té doby se
zásluhou pokroku astronomie lidé poučili, že ve Sluneční soustavě žádné další inteligentní civilizace nejsou. K obnově zájmu
o život ve vesmíru přispěl výrazně objev prvních planet u cizích
hvězd v polovině 90. let minulého století. V současné době je
známo už několik tisíc exoplanet, z nichž však poměrně málo
má na svém povrchu podmínky pro jednobuněčný či vícebuněčný život. Výskyt mimozemšťanů ve vesmíru však bude velmi vzácný.
Vstupné: 50 Kč. Délka přednášky cca 90 minut bez přestávky.

Po loňské úspěšné premiéře Vás spolu s naším sedlčanským
Big Bandem BLUE ORCHESTRA zveme na celovečerní program
plný taneční hudby. Taneční parket bude plně k dispozici tancechtivým návštěvníkům. K tomu skvělá nálada, možnost občerstvení a vybraná společnost – to je

VELIKONOČNÍ TANČÍRNA
BLUE ORCHESTRA

V přibližně tříhodinovém hudebním pásmu uslyšíte dobře známé melodie v podání této skvělé party hudebníků, ale zazní
i zcela nové skladby dosud v Sedlčanech neuvedené. Přijďte
tancem a hudbou přivítat Velikonoce – svátky jara!
Vstupné: k sezení 180 Kč a k stání 100 Kč.
Délka pořadu cca 180 minut včetně přestávek.

Čtvrtek 25. dubna v 19.30 hod.
KONCERT

Oslavit své 40. narozeniny k nám přijede skutečná legenda trampská, folková a countryová hudební skupina

HOP TROP
Kapela existuje již od roku 1980 a od počátku své existence
hraje v trojici Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera
a Jaromír Šroub Vondra.
Od samotného počátku existence skupiny se jedná o velmi výrazné hudební uskupení, které u nás až doposud stále patří ke
špičce. Jejich nejznámější písně – Tři kříže, Amazonka, Betty,
Jonatán, Dvoukolák, Říkal mi brácho, Tak už se škrábu, Švorcák,
Obchodník s deštěm, Hajnej Hruška – zná snad každý příznivec
tohoto žánru.
Koncert se koná ve Společenském sále při stolové úpravě
s možností mírné konzumace – tedy čeká nás velice příjemný
večer.
Vstupné: 350 Kč.
Délka představení cca 100 minut + přestávka.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Vás zve na sérii svých divadelních představení
Úterý 23. dubna v 16.00 hod. (vyhrazeno pro důchodce)
Úterý 23. dubna v 19.30 hod.
Středa 24. dubna v 19.30 hod.
Neděle 28. dubna v 17.00 hod.
Pondělí 29. dubna v 19.30 hod.
Pátek 3. května v 19.30 hod.
Sobota 4. května v 17.00 hod.
Již tradičně jsou součástí
hudebního festivalu Sukovy Sedlčany divadelní představení
Spolku divadelních ochotníků Sedlčany,
který v rámci letošního 55. ročníku nastudoval nejoblíbenější
inscenaci publika - komedii diváků roku 2017

60’S ANEB ŠEDESÁTKY
Prostřednictvím hudební komedie Jiřího Janků a Petra Svojtky
zavzpomínáme na éru, kdy se zdálo všechno možné a slova
jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy.
Nadějná 60. léta minulého století, kdy se ve světě i u nás dostávala ke slovu první poválečná generace, znamenala převratný čas, dobu prvního tání, hravosti a rozkvětu kultury.
V režii Richarda Otradovce hrají a zpívají:
● Karel, retrofil: Jiří DUNDR
● Marie, jeho žena: Miloslava KELICHOVÁ
● Tereza, jejich dcera: Tereza BOUČKOVÁ
● František, její muž: Pavel HERAN
● Ředitel agentury Cokoliv: Jaroslav REPETNÝ
● Asistent, jeho pravá ruka: Sláva BLOCH
● Petra, sekretářka: Kateřina SKALSKÁ
● Kvapil, nájemný herec: Richard OTRADOVEC
● Slepička, nájemný herec: Pavel ŽAK
● Anička, děvče z Horehroní: Renata VOLKOVÁ
● Květa, děvče z Valašska: Renata HOLOUBKOVÁ
● Doktor, kapelník: Miroslav BOUČEK
Vstupné: 130 Kč (představení pro důchodce 80 Kč).
Délka představení cca 120 minut + přestávka.

VÝSTAVA

V Koncertním sále je nainstalována výstava žáků a učitelů
ZUŠ Sedlčany, která nese název

„POHÁDKY, BALADY,
POVĚSTI A ČAS …“
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.

PLÁNOVANÉ AKCE
NA KVĚTEN 2019
ČT 2.5. ROZPRAVY MILANA HEINA
Zábavný pořad
S hosty Simonou STAŠOVOU a J. REPETNÝM
(natáčí ČR DVOJKA)
PÁ 3.5. 60’s aneb Šedesátky		

Divadlo

SO 4.5. 60’s aneb Šedesátky			

Divadlo

ČT 16.5. SEDLČANSKÁ VONIČKA		

Koncert

NE 19.5. ČTYŘLÍSTEK

Pohádka pro děti a rodiče

ÚT 21.5. SKOŘÁPKA 			

Divadlo

ST 22.5. OLYMPIC			

Koncert

PÁ 24.5. MLADOTA ENSEMBLE
Koncert – Červený Hrádek
SO 25.5. SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR 			
Koncert – Červený Hrádek
ST 29.5. BREJLE

Divadlo

DÁLE PŘIPRAVUJEME
MIROSLAV DONUTIL (talk show)
DĚTSKÝ DEN v KDJS (zábavné dopoledne)
VÁCLAV UPÍR KREJČÍ (pořad pro děti)
VANDRÁCI-VAGAMUNDOS (zábavný pořad)
… prázdniny …
OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio (koncert)
JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer)
BIG BAND ÚH AČR (koncert)
PARDÁL (divadlo)
STRAHOVANKA (koncert) ….

KINO

SEDLČANY

KINO SEDLČANY - program duben 2019
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz)
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

pátek 5. dubna ve 20 hod.

ZLATÝ PODRAZ

DVD prem. 16.3.19

film Česko – drama, romantický (2019), 106 min.

Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce
Franty k tanečnici Michelle. Michell je osudem pronásledovaná
dívka, která prchla z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Hrají F. Březina, P. Volný, J. Hartl, A. Mihulová, J. Abrhám a další.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 6. dubna ve 20 hod.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života
utrží hned několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera
ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto. Karel vyřeší problémy po chlapsku... Hrají J. Langmajer, A. Hoffmanová, S. Sandeva,
T. Pauhofová, J. Havelka a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.
pátek 12. dubna ve 20 hod.

VŠICHNI TO VĚDÍ

film Španělsko – drama, thriller (2019), 132 min.

Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se
ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství... Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem
excelují v hlavních rolích.
Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.
sobota 13. dubna ve 20 hod.

LÉTO S GENTLEMANEM

film Česko – romantická komedie (2019), 98 min.

Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději... Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur. Elegantní, šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají,
novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Hrají J. Hanzlík,
A. Antalová a další.
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

VĚRNÍ NEVĚRNÍ

DVD prem. 4.4.19

Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska Marianne. O deset let později se k němu vrací, ale přináší s sebou také
šokující tajemství. Typicky francouzské romantické drama o lásce,
smutku, žárlivosti a nevěře v režii Louise Garrela. Hrají L.R.Depp,
L. Casta, L. Garrel a další.
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

TEN, KDO TĚ MILOVAL

TOMAN

film Česko – drama (2018), 145 min.

Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj
v poválečném Československu. Sehnat peníze, které komunistům
vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu
i pro stranu. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky
1945 – 48, a příběh člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Hrají
J. Macháček a K. Winterová. Vstupné 90 Kč. Do 12 let nevhodné.

JIŽNÍ VÍTR

film Srbsko – thriller, krimi (2019), 130 min.

Maraš je sympatický mladík. Nedávno se odstěhoval od rodičů se
svou dívkou Sofií a pořídil si byt v centru Bělehradu. Umí vydělat
peníze. Bohužel pouze nelegálně. Pracuje pro gang zlodějů aut,
kterému šéfuje ostřílený mafián Car. Hrají M. Bikovič, M. Radonjič, D. Bjelogrlič.
Vstupné 90 Kč. Nepřístupné do 15 let.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

neděle 14. dubna v 15 hod.

DVD prem. 23.3.19

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

film USA – dobrodružný, rodinný, fantasy (2018), 100 min.

Klára (M. Foy) chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře
skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá
nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer (M. Freeman)
o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku
zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa...
Vstupné 90 Kč. Přístupné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 4. dubna ve 20 hod.

SOUMRAK

film Maďarsko/Francie – režie László Nemes(2018), 144 min.

film Francie – komedie, drama, romantický (2019) 75 min.

sobota 20. dubna ve 20 hod.

DVD prem. 16.3.19

sobota 27. dubna ve 20 hod.

film Česko – komedie (2018), 95 min.

pátek 19. dubna ve 20 hod.

pátek 26. dubna ve 20 hod.

DVD prem. 30.3.19

film Česko – rodinná detektivka ( 2019), 90 min.

Vypravěčem příběhu by měl být kpt. Kalina, kdyby se hned na začátku filmu nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Takto
jsou jeho možnosti zasahovat do děje jen velmi omezené. Proto
se jako duch musí spokojit s tím, že vyšetřování podivných okolností posledního případu přeberou jeho dvě děti a žena Vanda.
Hrají P. Řezníček, S. Norisová a další. Vstupné 90 Kč. Přístupné.

Film odehrávající se v Budapešti v létě roku 1913, kam přijíždí hledat práci i své kořeny dvacetiletá hlavní hrdinka, vypráví mimo jiné i o rozkladu rakousko-uherské říše a bezradnosti
tehdejší smetánky v předvečer první velké války. Zejména je
ale mysteriózním dramatem, jež vás pohltí svým výtvarným
zpracováním a neuchopitelnou atmosférou prchavosti.
čtvrtek 18. dubna ve 20 hod.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

film Dánsko – režie Gustav Möller (2018), 85 min.

Po celou dobu napínavého severského thrilleru sledujeme jen
a pouze policistu, který na tísňové lince zvedne telefon unesené ženy. Roztáčí se závod s časem, při kterém má jediný
nástroj, jak ohrožené ženě pomoci – telefon. Film získal Cenu
diváků na filmovém festivalu Sundance.

