KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2021
Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741
www.kdjs-sedlcany.cz , e-mail: kdjs@sedlcany.cz
Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty:
Městský úřad Sedlčany, Turistické informační centrum, náměstí TGM 34, Sedlčany,
tel.: 318 821 158 nebo on-line na www.kdjs-sedlcany.cz

Úterý 7. září od 19.30 hod.

KONCERT

Novou sezonu po vynucené dlouhé přestávce
zahájíme v divadelním sále koncertem

KONTRAMOMENT

KontraMoment je vokální a instrumentální projekt hudby převážně raného a vrcholného baroka, který vznikal ze společné
touhy v muzicírování a komunikaci v období pandemie.
Na programu budou skladby hudebních velikánů své doby,
kterými byli například skladatelé Monteverdi, Purcell, Caccini,
Handel, Vivaldi, Broschi či Frescobaldi.
Účinkují: Alžběta Vlčková - cello, Markéta Čechová - cembalo,
Jana Janků - barokní harfa, Vojtěch Kaděra - kontratenor.
Vstupné: dobrovolné.
Délka představení cca 65 minut + přestávka.

Čtvrtek 9. září od 19.30 hod.

TRAVESTI SHOW

Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zábavným pořadem nazvaným

NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta na vlastní
kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do
nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní
sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale
i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií
a písniček, s výpravou více než 70-ti kostýmů a divadelní scénou - to je ,,NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY,,. Travesti revue
Techtle Mechtle a Kočky je aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou a většina jejich pořadů je vyprodána dlouho
dopředu
Vstupné: 310,- Kč v předprodeji, 330,- Kč v den konání
v pokladně KDJS. Délka představení cca 120 minut + přestávka.

Neděle 12. září od 15 hod.

POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili muzikálovou pohádku Dany Bartůnkové
v provedení Metropolitního divadla Praha.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

…V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne,
když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si
ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…
a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Kryštof se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho
vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými
bytostmi, které nikdy předtím neviděly…
Vstupné: 90,- Kč. Délka představení cca 65 minut bez přestávky.
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Čtvrtek 16. září od 19.30 hod.

KONCERT

V roce 2020 Věra Martinová připravila se svou kapelou Meritum nový program a vydala album „Meritum“, které nahrávala
s oceňovaným hudebníkem Borisem Carloffem. Album obsahuje 11 původních českých písní (včetně duetu s Davidem
Stypkou) a jednu cover verzi Bez nebe ráj. Kolekce písní Meritum byla velmi pozitivně přijata hudebními kritiky a má velký
úspěch u posluchačů i návštěvníků koncertů.

Středa 22. září od 19.30 hod.

KONCERT

Každoroční tradiční koncert věnovaný vážné hudbě v provedení špičkových interpretů uvádíme i letos .

GALAKONCERT

Jeho hlavní protagonistkou bude vynikající česká pěvkyně

ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ

Jak název napovídá, jedná se o koncert připravený k životnímu
jubileu zpěvačky, které oslavila v roce 2020. Bohužel koncert
musel být dvakrát přesunut, a proto proběhne až v tomto termínu. Návštěvníci uslyší novinky a pochopitelně také největší
hity z bohatého repertoáru této skvělé zpěvačky.

sólistka Národního divadla Praha, temperamentní pěvkyně,
k jejím nejznámějším rolím patří Carmen, kterou ztvárnila na
mnohých jevištích v ČR i v zahraničí, aktuálně v Národním divadle v Praze. V Carmen je jedinečná nejen kvůli hlasovým možnostem v daném oboru, ale také díky výjimečné barvě hlasu,
pohybovým schopnostem a atraktivnímu vzhledu. V současné
době patří k nejžádanějším pěvkyním současnosti. O hudební
doprovod se postará nám dobře známý soubor MORAVSKÉ
KLAVÍRNÍ TRIO. Toto špičkové hudební seskupení účinkuje ve
složení:
Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha - violoncello

Vstupné: 350,- Kč.
Délka představení cca 90 minut + přestávka.

Vstupné: 290,- až 420,- Kč.
Délka představení cca 85 minut + přestávka.

Po delší době přivítáme tuto zpívající královnu české country
na sedlčanském jevišti s novým pořadem

VĚRA MARTINOVÁ
– JUBILEUM TOUR
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Čtvrtek 23. září od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Jako první představení letošního předplatitelského cyklu se
uskuteční zajímavý pořad

BLÍZKÉ SETKÁNÍ
…TENTOKRÁT S CYRILEM
HÖSCHLEM

Pozvání moderátora a hudebníka Jiřího Holoubka do Sedlčan
přijal psychiatr Cyril Höschl.
Srdečně Vás zveme na večer s povídáním nejen o psychiatrii.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. patří k předním českým odborníkům v oblasti psychiatrie, je ale také vysokoškolským pedagogem, popularizátorem vědy a spoluzakladatelem
a dlouholetým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví.
Přijďte si poslechnout neotřelé, originální a poučné pohledy
na život, zdraví i společnost, které písničkami doprovodí člen
legendárního Spirituál kvintetu, oblíbený moderátor ČRo Dvojka a skvělý muzikant Jiří Holoubek
Účinkují: Cyril HÖSCHL a Jiří HOLOUBEK
Vstupné: 200,- Kč.
Délka představení je cca 75 minut + přestávka.

Středa 29. září od 19.30 hod.

PŘEDPLATNÉ DIVADLO

Letošní předplatitelský cyklus divadelních představení zahájíme hrou Neila Simona

BOSÉ NOHY V PARKU
Líbánky skončily a mladí novomanželé Pavel a Viktorie si začínají budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první
společnou noc v nezařízeném maličkém bytě. Jak vůbec přežít
vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, přitahují?
… Mezi Pavlem a Viktorií to zkrátka správně jiskří, ať už se hádají, či milují.
Hru uvádí Agentura HARLEKÝN Praha a v režii Kateřiny Ivákové hrají:
Viktorie Bratterová - Anna KAMENÍKOVÁ (Linhartová)/ Karolína VÁGNEROVÁ, Pavel Bratter - Radúz MÁCHA, Ester Banksová - Veronika FREIMANOVÁ, Hektor Velasco - Rudolf HRUŠÍNSKÝ
Vstupné: 380,- Kč.
Délka představení je cca 110 minut + přestávka.

Cyril HÖSCHL

Jiří HOLOUBEK

PLÁNOVANÉ AKCE
NA ŘÍJEN 2021
ÚT 5.10. KONCERT UČITELŮ ZUŠ SEDLČANY
Koncert
ÚT 12.10. KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH – L. PAVLÁSEK		
Zábavný pořad
NE 17.10. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Pořad pro děti a rodiče
ÚT 19.10. COMMEDIA FINITA
Divadlo - předplatné
ÚT 26.10. 4-TET
		
Koncert

DÁLE PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2021

J.A.NÁHLOVSKÝ + P. ŠTROS (zábavný pořad)
ŽIVÁ SLOVA JOSEFA SUKA (večer hudby a poezie)
RADŮZA (koncert)
MRAVNOST NADE VŠE (divadlo)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
LEONA MACHÁLKOVÁ (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT …

KINO

SEDLČANY

KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program září 2021
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.

sobota 4. září ve 20 hod.

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU

film Česko – dokument (2021), rež. I. Paternová Miloševičová, 77 min.
Parta šesti dobrosrdečných chlapů vyráží na dalekou cestu za rybami do Norska. Spojuje je dlouholeté přátelství a touha po mužském dobrodružství. Moře jim poskytuje svobodu a touha plnit si
své sny je žene vstříc kapitálnímu úlovku.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 18. září ve 20 hod.

CHYBY

film Česko/Slovensko – romance (2021), rež. J. Prušinovský,
99 min
Ema (P. Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka
v supermarketu na malém městě. Tomáš (J. Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani
jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku
a společné bydlení.
Vstupné 100 Kč. Do 15 let nepřístupné.

pátek 10. září ve 20 hod.

BOŽE, TY SEŠ HAJZL

film Belgie/Německo – komedie drama (2020), rež. A. Erkau, 98 min.
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch posledních
dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Inspirováno skutečným příběhem.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.
sobota 11. září ve 20 hod.

MATKY

film Česko – romantická komedie (2021), rež. V. Moravec,
95 min.
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou,
partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se
z toho. Hrají H. Vágnerová, P. Hřebíčková, S. Nováková, G. Marcinková a další.
Vstupné 130 Kč. Nevhodné do 12 let.
pátek 17. září ve 20 hod.

UBAL A ZMIZ

film Česko – komedie/krimi (2021), rež. A. Hobzík, 99 min.
V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a v jednom městě se
odehrává komedie Ubal a zmiz. Tři kamarádi, Mireček (M. Ruml),
Vilém (J. Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se
neodmítá: prodat kompletní úrodu za jednu noc.
Vstupné 100 Kč. Nevhodné do 12 let.

sobota 25. září ve 20 hod.

BÁBOVKY

film Česko – komedie/drama (2020), rež. R. Havlík, 97 min.
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky
Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu
i malé věci dokážou někdy otřást světem. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace
z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních postavách příběhu se představí O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M.
Taclík, B. Poláková, T. Pauhofová, B. Cmuntová a další.
Vstupné 110 Kč. Do 12 let nevhodné.

FILMOVÝ KLUB
čtvrtek 30. září ve 20 hod
Po dlouhé covidové odmlce bude v nové sezoně zahájena činnost Filmového klubu. Protože v době uzávěrky ještě nebyl vybrán film pro první projekci v nové sezoně, tak prosím sledujte
web, vývěsky a FB. Ihned po vybrání nového titulu budete informováni.

