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POZVÁNKA DO DIVADLA
Amadeus na prknech skutečského
kulturního klubu

Skvělý dramatik, proslulá hra,
strhující téma, silné emoce, zápas
o nesmrtelnost, namísto zbraní
hudba
Amadeus, hra Petera Shaffera
z roku 1979, je částečně založena na životopisech W. A. Mozarta
a A. Salieriho. Později byl podle ní
natočen stejnojmenný film režiséra
Miloše Formana. Ten je ověnčen
neuvěřitelnými 8 Oscary, 13 nominacemi na Oskara a dalšími 32 cenami včetně Zlatých globů.
Velice atraktivního a mistrovského podání Shafferovy hry se nám
nyní dostává v podání hereckého
ansáblu Východočeského divadla v Pardubicích. Kromě z filmu
nám známého děje je ve hře „mezi
řádky“ skryto postupně gradující
napětí, živené Salieriho záští vůči
Mozartovi. Michaelu Tarantovi,
pardubickému režisérovi, se podařilo nejen dokonale vykreslit charaktery jednotlivých postav, ale dovolil

divákům nahlédnout do samotného
pocitového nitra postav. K atraktivitě hry jistě přispívá věrohodné
vystižení Mozartova nespoutaného ducha Ladislavem Špinarem.
Mozart byl člověk nesmírně společenský a ve společnosti (zejména
v té dámské) byl velice oblíben
pro svoji zvláštní povahu. Zajímavé na něm bylo i to, že se dokázal
pohybovat a být oblíben prakticky
ve všech společenských vrstvách
bez rozdílu. Dokonce i Salieri (v jedinečném podání Josefa Vrány)
stále a stále hloub se propadající
do propasti zoufalství a beznaděje,
si chvílemi paradoxně získává sympatie diváků.

čtvrtek 4. listopadu - 18 hodin, městské muzeum
VIETNAM

Cestopisné povídání a projekce fotografií Martiny Balzarové vás zavede do oblasti jižního
Vietnamu. Poznejte Národní park Nam Cat Tien (UNESCO), Ho Chi Minovo město (Saigon), deltu
řeky Devíti draků (Mekong), souostroví Con Dao,… Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 10,- Kč

pondělí 15. listopadu – 10.15 hodin, KKS
KONCERT PAVLA NOVÁKA ml.

Syn populárního zpěváka pokračuje v tradici oblíbených dětských hudebních pořadů. Děti z MŠ
a prvních ročníků ZŠ se výborně pobaví na představení s názvem Doktora se nebojíme.
Představení mohou navštívit i maminky s dětmi na mateřské dovolené.
Vstupné 30,- Kč

úterý 16. listopadu – 19 hodin, KKS
KONCERT SKUPINY SPIRITUÁL KVINTET

Spirituál Kvintet, první česká folková skupina si v letošním roce připomíná neuvěřitelných
50 let své existence. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na žánrově bohatý repertoár,
který zahrnuje spirituály, blues, folk i lidové písně. Uslyšíte písně, které dávno zlidověly
i ukázky ze současné autorské tvorby. Předprodej vstupenek probíhá na odboru kultury.
Vstupné 160,-

Kromě vynikajících hereckých
výkonů se můžete těšit i na setkání s Mozartovou geniální hudbou
a operními áriemi.

26. 10. - 21. 11., městské muzeum
VÝSTAVA KRESEB A GRAFIKY JANA NETUŠILA

Vstupenky na Amadea si můžete
zakoupit v předprodeji na odboru
kultury.
/bal/

Oblíbený Spirituál kvintet po letech opět ve Skutči!
Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin,
byla založena v roce 1960. To znamená, že v letošním roce si tato
skupina připomíná již neuvěřitelných 50 let své existence. Koncert
ve Skutči tedy bude patřit k sérii
těch jubilejních. Od desetiletími
prověřené a zavedené značky Spirituál kvintet jistě lze očekávat
jen to nejlepší.
Jmenované seskupení jistě není
možné zařadit jen do rubriky folku.
Dlouhodobě se profiluje v rámci
mantinelů vymezených žánrovými
pojmy spirituál-blues-folk-lidová i
renesanční píseň-či gospel. Nesmíme opomenout ani současnou autorskou tvorbu. Spirituál kvintet v čele
s Jiřím Tichotou se totiž stále pokouší přicházet s něčím neotřelým a

novým (ať už v hledání repertoáru
či z hlediska přístupu a způsobu interpretace jednotlivých písní).
Kdybychom měli (byť stručně)
popsat historii skupiny, nestačil by
nám prostor ani čas. Za připomínku
stojí alespoň to, že skupina vystoupila 23. listopadu 1989 na balkoně
Melantrichu při revolučních událostech v Praze. O rok později na
Václavském náměstí si se Spirituálem zazpívali hned dva prezidenti:
Václav Havel a George Bush starší.
Pro dalšího amerického prezidenta,
Billa Clintona, hrála skupina v Redutě v lednu 1994.
S kapelou, jejíž písničky zná dnes
už skoro každý zpaměti, si v posledních letech osud nepěkně pohrál,
když ji připravil o výrazné hlasy
Oldřicha Ortinského a Karla Zicha.
Letošní padesátníci – počítáno od

data vzniku „Spirituálů“ – však navzdory větru, bouři jedou dál.
Aktuálně hrají v následujícím složení: Irena Budweiserová – zpěv,
perkuse, Zdena Tichotová – zpěv,
perkuse, Dušan Vančura – zpěv,
kontrabas, Jiří Cerha – zpěv, perkuse, Jiří Tichota – šestistrunná
kytara, umělecký vedoucí a Jiří
Holoubek – kytara.
Šestice hlasů spolu
dohromady dokonale souzní, ale každý
z nich dostává i dostatečný prostor pro
uplatnění vlastní individuality. Osvěžujícím dojmem působí
některé, nezvykle na
vtipných
slovních
hříčkách
založené
texty.

Na koncert skupiny Spirituál
kvintet, který je věnovaný jejich
padesátce, jste zváni v úterý 16.
listopadu od 19 hodin do velkého
sálu Kulturního klubu Skuteč.
Vstupenky v ceně 160 Kč jsou
v předprodeji v úřední dny na odboru kultury a školství.
/bal/

Čtení pohádek v knihovně SKUTEČSKÝ SLAVÍK 2010
- podruhé v pátek 5. 11. v 17.00
Premiéru máme za sebou. Prvního října jsme četli v podvečer
z velmi starého vydání pohádek Boženy Němcové pohádku Šternberk.
Posluchači si ji vybrali sami – měli
možnost volby mezi touto a O alabastrové ručičce. Četba se poněkud
protáhla, pohádka byla dlouhá, však
nikomu z přítomných nevadilo, že
hodinu poslouchal nebo hodinu
četl. Obě činnosti jsou docela příjemné, když se nikam nespěchá….
Musíme přiznat, že účast byla
velmi skromná, uvítali jsme však
kromě dětských posluchačů i pří-

tomnost dospělého návštěvníka,
tedy vlastně návštěvnice.
I přes slabou účast na první podvečerní hodince čtení to nevzdáme
a jedeme dál. V pátek 5. listopadu
vás zveme na pohádky autorské
Wilhelma Haufa, převyprávěné
Františkem Hrubínem. Zavedou nás
do nezvyklé říše Orientu a vyberete
si opět sami, jakou pohádku bude
paní knihovnice číst. Tyto trochu
zapomenuté pohádky patří k trvalým hodnotám světové literatury
a určitě při jejich poslechu zažijete
hezkou chvilku.

Předvánoční prodej knih
Do knihovny vás ale zveme i jindy. Kdykoli v provozní době můžete
zakoupit v předvánočním prodeji nové knihy pro děti za cenu bez obchodní
přirážky. Tyto kvalitní a krásné knihy pro začínající čtenáře (1.-5. třída) levněji neseženete. Jejich přehled naleznete i na webových stránkách knihovny: www.knihovna-skutec.cz

Internet pro veřejnost:

Provozní doba knihovny:
Úterý 9.00-11.30/ 12.00-18.00
Středa 9.00-11.30/ 12.00-15.00
Čtvrtek 9.00-11.30/ 12.00-18.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-11.30/ 12.00-14.30
7.00-11.30/ 12.00-18.00
7.00-11.30/ 12.00-15.00
7.00-11.30/ 12.00-18.00
7.00-11.30/ 12.00-14.30
MK Skuteč

– Koncert vítězů

Ve středu 29. 9. 2010 se ve velkém sále KKS uskutečnila pěvecká
soutěž Skutečský slavík 2010 pořádaná Základní uměleckou školou
Vítězslava Nováka ve Skutči.
V červnu tohoto roku proběhlo na místní ZUŠ základní kolo, ze kterého byli vybráni nejlepší zpěváci z jednotlivých kategorií. Finalisté si
na koncertě zazpívali s profesionálními muzikanty z kapel Sto zvířat a
Toxigue a soutěžili o cenu starosty města Skuteč, cenu kapely, cenu diváků a o cenu absolutního vítěze soutěže. Soutěžícím, kteří získali nejvyšší
počet bodů ve své kategorii v základním, výběrovém kole, byli uděleni
Skutečští slavíci.
Cenu starosty města Skuteč získal zpěvák Dan Dvořáček. Student SOŠ
cestovního ruchu Pardubice přebral cenu od starosty p. Pavla Novotného.
Cenu kapely získala Andrea Zoulíková žákyně ZŠ Komenského a ZUŠ
Skuteč, sympatie a cenu diváků si vyzpívala Simona Černá ze ZŠ Ležáků, Hlinsko. Absolutním vítězem soutěže Skutečský slavík 2010 se stala
Kristýna Juřičková. Studentka SZŠ Pardubice obdržela od ředitele školy
Jana Švestky roční stipendium na ZUŠ V. Nováka ve Skutči.
Soutěž amatérského zpívání Skutečský slavík 2010 by se neobešla bez
publika, které se letos skládalo z téměř 200 diváků. Ti se stali velkou
oporou pro zpěváky a vytvořili skvělou atmosféru v sále. Poděkování
také patří porotě Mgr.
Leošovi Lukaštíkovi,
BcA. Pavlíně Švestkové, Mgr. Haně Bezdíčkové, moderátorce
a zpěvačce Zdeňce
Grossové a všem sponzorům.
Sponzory v letošním školním roce
jsou: GRANO Skuteč,
spol.s.r.o., obec Předhradí, obec Otradov,
obec Leštinka, Autoškola Petr Šlemr Skuteč.
Těšíme se na nové
soutěžící zpěváky a
další spolupráci při
Slavíku 2011.
Mgr. Šárka Burešová
a učitelé ZUŠ Skuteč

Výstavu lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 21. 11. 2010.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

úterý 30. listopadu, KKS
AMADEUS

Podzimní cyklus pokračuje neobvyklou divadelní hrou Petera Shaffera Amadeus. Námětu se
výborným způsobem zhostilo Východočeské divadlo Pardubice. Zejména herecké výkony v rolích
Antonia Salieriho a W. A. Mozarta jsou téměř nepřekonatelné. Celé představení provází Mozartova
hudba. Volné vstupenky jsou v prodeji na odboru kultury.
Vstupné 180,- Kč

Připravujeme na prosinec:
8. 12.
10. 12.

Vánoční koncert v muzeu
Vánoční kouzlo – div. představení pro děti MŠ a ZŠ
(spojeno s mikulášskou nadílkou)
15. 12.
Vánoční koncert Orchestru V. Hybše a jeho sólistů
17. – 18. 12. Vánoční výstava Speciální ZŠ
20. 12.
Hrdý Budžes – Divadlo A. Dvořáka Příbram
21. 12.
Vánoční koncert ZUŠ a PS Rubeš

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Zárukou kultivované podívané, vynikajícího zvuku orchestru a kvalitních pěveckých výkonů je koncert orchestru Václava Hybše. Ten do Skutče
v čase blížících se Vánoc přijede už poněkolikáté. I tentokrát se můžete
těšit na vynikající sólisty a hosty, jimž vévodí jméno Vlastimila Harapese.
Vánoční koncert proběhne ve velkém sále Kulturního klubu Skuteč
dne 15. prosince od 19 hodin. Kvůli očekávanému zájmu zahajuje odbor kultury předprodej vstupenek na tento sváteční pořad již od 1. 11.
2010. Cena vstupenky je 200,- Kč. Podrobnou pozvánku přineseme v příštím čísle.
/bal/

ZUŠ Vítězslava Nováka Skuteč
Vás srdečně zve na

Vernisáž Evy Roženské
konaný dne 6. listopadu od 15:00 h. v Zaječicích,
kde vystoupí žáci pí. uč. E. Žaludové

Žákovská vystoupení ZUŠ Skuteč
úterý 9. listopadu - 18:00 sál ZUŠ
úterý 23. listopadu - 18:00 sál ZUŠ
středa 24. listopadu - 17:00 pobočka Proseč
(učebna HV na 2. stupni)

