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SKUTEČSKÉ NOVINY

KULTURNÍ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2010

čtvrtek 2. 9. - 18 hodin, městské muzeum
NEZNÁMÁ INDONÉSIE

Nejoblíbenější protagonista televizní
Kouzelné školky Michal Nesvadba přijíždí se svým zábavným pořadem opět
do Skutče. Radost bude dětem z pódia
rozdávat v neděli 26. září od 14 hodin.

Cestopisné povídání a projekce fotografií Tomáše Hradce vás zavede na souostroví Wakatobi turisticky izolované části země s původní kulturou. Seznámíte se s potomky Bánských pirátů,
s džunglí na opuštěných ostrovech i s životem pod mořskou hladinou.
Vstupné: plné 30,- Kč, snížené 10,- Kč

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit
i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s
ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal
naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez
dětí to ale nejde, a tak budou od začátku
až do konce pořadu aktivně zapojeny do
magické hry s rekvizitami vyrobenými ze
samolepicí pásky.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké
množství nadšených diváků. Tato představení předčila všechny současné
projekty pro děti. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků.
Přijďte si hrát! Michal bude vaší hračkou!!
Pořad Michal na hraní ve Skutči uvede agentura Pragokoncert.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V PRODEJNĚ HELPC COMPUTERS
s. r. o. na Palackého náměstí 368, 539 73 Skuteč, mobil: 605 721 721,
po-pá: 10-17 hodin. Cena jednotná ve výši 120,- Kč.
/bal/

POZVÁNKA DO DIVADLA
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Po prázdninové přestávce je načase nachystat si zakoupené abonentky
a připravit se na návštěvu prvního
představení nového divadelního
cyklu. Výborných scén a atraktivních titulů je v České republice celá
řada a abonenti i příležitostní návštěvníci se i tentokrát mohou těšit
na pět vybroušených klenotů divadelního žánru.
15. 9. Ray Cooney: RODINA
JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Herecký soubor libereckého divadla se skutečskému publiku představí poprvé a rovnou s jednou ze svých
nejúspěšnějších komedií.
Představte si, že jste vážený lékař,
a připravujete se na vystoupení v důstojné londýnské nemocnici Svatého
Ondřeje, kde pracujete. Chystáte se
na zásadní přednášku, která vás po-

sune v kariéře dál. Náhle vám kdosi sdělí, že jste již dvacet let otcem
syna a začne si na váš život, kariéru
i pohodlí zrovna v tuto chvíli dělat
nárok. Vy nesmíte připustit změnu
svého statutu, především musíte
zabránit tomu, aby se vaše okolí
cokoliv z této nezodpovědné zprávy
dozvědělo.
Následuje boj s realitou, statečný
souboj s děsivou realitou vynořivší
se z minulosti. Pokus o nemožné.
Popřít, uniknout, vyhnout se, zatlouct „něco“, co dokonce přijde na
scénu. Při této zoufalé činnosti se náš
hrdina – a on to je hrdina – dostává
do stále zapletenější situace, do níž
zapojí i svého přítele jako alter ego a
z níž, jak se zdá, není než tragického
východiska. A konec? Zdá se, že tento příběh žádný konec nemůže mít.
Ale má, jako všechno. Pravda reality
zvítězí nad sny a přinese s sebou nečekané postoje všech hrdinů.

Divadlo
odvážného diváka
Myslíte si, že divadlo není nic pro vás? Nebo vás dosavadní výčet
titulů neuspokojil, protože byste rádi něco odvážnějšího, alternativnějšího či neobvyklejšího? Pak vaše chvíli právě přichází.
S nápadem Divadla odvážného divadla (DOD), nového projektu pro
všechny divadelní „fajnšmekry“ jsme vás seznámili už v minulých Skutečských novinách. A také jsme vám prozradili, že prvním představením
pod touto hlavičkou uvedeným bude MILÁČEK od Guy de Maupassanta v podání výborného mladoboleslavského divadla.

Pokud nejste držitelem abonentky, několik posledních jich ještě je
k mání na odboru kultury, kde jsou
v prodeji i volné vstupenky na přístavky. Předprodej na komedii Rodina je základ státu probíhá již od

Výhodou pro všechny zájemce
je, že představení není začleněno do
abonmá a můžete si tak koupit místa
dle vlastního výběru kdekoli v hledišti (nikoli pouze přístavky). Předprodej vstupenek na DOD zahájíme od 6.
září a cena lístku činí 160,- Kč. Buďte
„odvážní“ a přijďte. Budeme se těšit.
/bal/

Oblíbená travesty skupina přijíždí opět do Skutče, tentokrát s dalším novým pořadem Z Čech až do
Hollywoodu. Ve výpravné kostýmové show uvidíte hvězdy, jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy,
Fredy Mercury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie či ABBA.
Předprodej v úřední dny na odboru kultury.
Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 240,- Kč

úterý 14. 9. – 9 a 10.15 hodin, KKS
TRAVELLERS – HUDEBNÍ KONCERTY PRO ŠKOLY
Oblíbené hudební pořady pro žáky I. stupně ZŠ (Hudba je prima ségra) a II. stupně (Bigbít)
proběhnou i tentokrát v podobě koncertů, s výkonnou aparaturou a se světelnou show.
Uzavřená představení pro školy.
Vstupné 40,-Kč/žák

úterý 14. 9. – 10. 10., městské muzeum
TAJEMSTVÍ Z ARCHÍVŮ A DEPOZITÁŘŮ
Nahlédněte do bohatých sbírek městského muzea. Vernisáž výstavy připomínající 100.
výročí založení muzea proběhne 14. 9. v 18.30 h. za hudebního doprovodu Pěveckého
sboru Rubeš. Výstavu lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 10. 10. 20
10.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

středa 15. 9. – 19 hodin, KKS
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

poloviny srpna, cena lístku na přístavek činí 180,- Kč. Věřte, že se na
milá a přátelská měsíční setkávání
v KKS už těšíme.
/bal/

Podzimní divadelní abonmá zahájí výbornou komedií Divadlo F. X. Šaldy z Liberce. Kvalitní
herecké výkony, nezbytný anglický humor a příjemné prostředí kulturního klubu jistě uspokojí
všechny návštěvníky. Volné vstupenky jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ.
Vstupné 180,- Kč

pondělí 20. 9. – 14 hodin, KKS
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VIII. ročníku Krajské olympiády
mládeže Pardubického kraje a VII. ročníku Atletického čtyřboje
Krajská organizace ČSTV pořádá a srdečně zve širokou veřejnost na slavnostní vyhlášení
výsledků a ocenění vítězů jmenovaných soutěží, které bude doplněno kulturním programem.
Vstup zdarma

čtvrtek 23. 9. - 19 hodin, městské muzeum
UČITEL A ŽÁK
Komorní koncert skladeb Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka v podání absolventů
magisterského a bakalářského studia vysokých škol v Brně a Vídni.
Vstupné: 40,- Kč

neděle 26. 9. – 14 hodin, KKS
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ
Nejoblíbenější protagonista televizní Kouzelné školky Michal Nesvadba přijíždí do Skutče
se svým pořadem nazvaným Michal na hraní. Pořádá agentura Pragokoncert. Předprodej
vstupenek v prodejně HELPC COMPUTERS s. r. o. na Palackého náměstí 368, Skuteč,
mobil: 605 721 721, po-pá: 10-17 hodin.
Vstupné 120,- Kč

středa 29. 9. – 17 hodin KKS
SKUTEČSKÝ SLAVÍK – KONCERT VÍTĚZŮ

Město Skuteč pořádá
srdečně vás zve na tradiční

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
V programu uslyšíte hudební vystoupení
vynikající pardubické skupiny, jejíž
doménou je folk i folklor - skupiny
TRDLO

Stejně jako slavný román, i divadelní zpracování nás zavede do Paříže
konce 19. století, do sladké doby nevázané zábavy, kabaretů na Montmartru, absintu, barových tanečnic a nikdy nekončící hry. Současně nahlédneme do Paříže, coby doupěte nevěry, intrik, kariérismu, špinavé
politiky a touhy po moci.
Nenechte si ujít Miláčka. Budete překvapeni, kolik má Paříž před
stodvacetitřemi roky společného s naší současností. Přijďte absolvovat jednu lekci kurzu „cesty nahoru“ s Georgem Duroyem v prostředí pařížské bohémy a smetánky.
Poučné, aktuální, varovné, i dnes
provokující, dekadentní drama o
duchovním úpadku „Miláček“ uvede Kulturní klub Skuteč 6. října.

čtvrtek 6. 9. – 19 hodin, KKS
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY

S krátkým vstupem se představí také
romská dětská taneční skupina
„Loli ruža“ z Luže
sobota 2. října 2010 od 9 hodin
Palackého náměstí,
Skuteč

Koncert vítězů pěvecké soutěže Skutečský slavík v jednotlivých kategoriích proběhne
jako vždy v báječné atmosféře ve velkém sále KKS. Vystupující bude hudebně doprovázet
kapela složená z muzikantů skupin STO ZVÍŘAT A TOXUQUE. Proběhne slavnostní
předávání Slavíků, chybět nebude ani divácká anketa – cena diváků a vyhlášení absolutního vítěze.
Vstupné dobrovolné

Připravujeme na říjen:
6. 10.
6. 10.
7. 10.
19. 10.
24. 10.

Aladinova lampa – div. představení pro MŠ a ZŠ (dopoledne)
Divadlo odvážného diváka – Guy de Maupassant: Miláček
DS Heyduk Předhradí – Legenda o Radyni
Divadlo pod Palmovkou – Rainman
Den s dechovkou ve Skutči

Skutečský Slavík 2010
Základní umělecká škola ve Skutči již tradičně pořádá v KKS na konci
září pěvecké klání.
V červnu tohoto roku proběhlo na ZUŠ základní kolo, do kterého se
přihlásilo 70 zpěváků a zpěvaček. Porota vybrala do zářijového kola 25
finalistů.
Při samotném finále “Koncertu vítězů“ mají zpěváci příležitost si zazpívat s živou kapelou. Nad výkony účinkujících bude bdít odborná porota,
která vybere absolutního vítěze pro rok 2010. Nebude chybět divácká anketa a cena diváků, udělování ceny pana starosty Města Skutče a možnost
získání stipendia od ředitele základní umělecké školy na jeden rok v předmětu sólový zpěv.
Cílem této tradice, jejíž zakladatelkou byla paní I. Jánková, bylo podporovat zpěv nejen sborový, který má ve Skutči hluboké kořeny, ale i možnost
se zviditelnit v sólovém zpěvu, což je hlavním posláním této kulturní akce.
Věřím, že tento odkaz poneseme dál a
k tomu nám přispívá i „Skutečský Slavík“.
Jan Švestka, ředitel ZUŠ Skuteč
Termín koncertu vítězů:
Kdy: středa 29. 9. 2010
Kde: velký sál KKS ve Skutči
V kolik hodin: 17.00 hod.
Hudební doprovod: členové kapel
STO ZVÍŘAT a TOXIQUE
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST

