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NovÃ¡ Paka MKS leden 2017
21.12.2016
Program MKS na leden 2017 v Nové Pace.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA &ndash; BLANÍK - vyprodáno pondÄ›lí 2. 1. 2017 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné
400/380 KÄ• TÅ˜ÍKRÁLOVÝ KONCERT - KAMILA NÝVLTOVÁ, MARIAN VOJTKO, JOSEF VÁGNER stÅ™eda 4. 1. 2017 v 19
hod., velký sál MKS, vstupné 270/250 KÄ• Na pÅ™ání divákÅ¯ opakujeme loÅˆský velmi úspÄ›&scaron;ný TÅ™íkrálový konce
který bychom nadále chÄ›li zachovat jako tradiÄ•ní. PÅ™ijÄ•te si prodlouÅ¾it sváteÄ•ní Ä•as s muzikálovými a vánoÄ•ními melo
podání Kamily Nývltové, Mariana Vojtka a Josefa Vágnera. Jako host vystoupí Inez Ben Ahmed a Eva MatÄ›jovská.
&Scaron;EVCOVSKÁ POHÁDKA &ndash; DIVADELNÍ SPOLEK KRAKONO&Scaron; &ndash; Vysoké nad Jizerou
nedÄ›le 8. 1. 2017 v 16.00 hod., velký sál MKS, vstupné 40 KÄ• Pohádkový pÅ™íbÄ›h o chytrém &scaron;evci ÄŒíÄ•i, který dík
chytrosti, dÅ¯vtipu a zálibÄ› v hádankách pÅ™ehádá nejen pana krále, ale i samotného vládce pekel Lucifera. Sláva
a bohatství, které získá v&scaron;ak nejsou v&scaron;echno. &Scaron;evce Ä•eká mnohem tÄ›Å¾&scaron;í zkou&scaron;ka.
Musí z pekla zachránit svého souseda Karafiátka a nakonec je v sázce i jeho vlastní Å¾ivot. ODPOLEDNE S
DECHOVKOU &ndash; NOVOPACKÝ &Scaron;LÁGR nedÄ›le 15. 1. 2017 v 15:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 KÄ•
MARTIN ADÁMEK &ndash; MONAKO cestopisná pÅ™edná&scaron;ka úterý 17. 1. 2017 v 17.00 hod., malý sál MKS,
vstupné 50 KÄ• Martin Adámek pÅ™edstaví slovem i promítnutými fotografiemi své zku&scaron;enosti a postÅ™ehy z cesty,
kterou uskuteÄ•nil bÄ›hem pÄ›ti týdnÅ¯ na kole &bdquo;natÄ›Å¾ko&ldquo; po cestách ÄŒech, Rakouska, &Scaron;výcarska, Itá
Francie, Monaka a NÄ›mecka, pÅ™írodou i mÄ›sty, pÅ™i moÅ™ské hladinÄ› i ve vý&scaron;ce pÅ™es 2800 metrÅ¯ (Col de la
nejvy&scaron;&scaron;í evropská silnice). PÅ™ipomene svoji náv&scaron;tÄ›vu oceánografického muzea v Monaku i
tamnÄ›j&scaron;ího automobilového muzea s dnes uÅ¾ nedochovanou automobilovou sbírkou monackého prince a na kole
si projel i okruh F1. PAVLÍNA GARDIÁNOVÁ &ndash; &bdquo;PÅ˜ÍBÄšHY&ldquo; sobota 21. 1. 2017 v 16:00 hod., malý
sál MKS SrdeÄ•nÄ› zveme na vernisáÅ¾ výstavy obrazÅ¯ nazvané &bdquo;PÅ˜ÍBÄšHY&ldquo; známé malíÅ™ky ze Staré Pak
Pavlíny Gardiánové. Úvodní slovo a hudební doprovod : známý Ä•eský moderátor a hudebník &Scaron;imon Kalousek.
Výstava otevÅ™ena od 21. 1. do 17. 2. 2017: po &ndash; pá: 8.00 &ndash; 16:00 / so - ne: 14:00 &ndash; 16:00 hod.
DÄšTSKÝ KARNEVAL nedÄ›le 22. 1. 2017 v 15:00 hod., velký sál MKS, vstupné 50 KÄ• Pestrým odpolednem s taneÄ•ky,
soutÄ›Å¾emi a kouzlením dÄ›ti provedou Radek a Simona. TÄ›&scaron;it se mÅ¯Å¾ete na tradiÄ•ní tombolu a bublinovou show
ZBIGNIEW J. CZENDLIK &ndash; beseda &bdquo;POSTEL, HOSPODA, KOSTEL&ldquo; pondÄ›lí 23. 1. 2017 v 19:00
hod., velký sál MKS, vstupné 100 KÄ• Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný knÄ›z, moderátor poÅ™adu ÄŒeské televize
"Uchem jehly" a ÄŒeského rozhlasu "Jak to vidí", Vás bude provázet povídáním ze Å¾ivota plného humoru, jemu vlastním..
NEBE? - DIVADLO MALÉhRY BRNO stÅ™eda 25. 1. 2017 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 240/220 KÄ• hrají: Barbora
Seidlová, Nikola Zbytovská, Daniela Zbytovská První autorská komedie divadla MALÉhRY. PÅ™edstavení inspirované
vyprávÄ›ním a skuteÄ•nými pÅ™íbÄ›hy Å¾en kolem nás. V pÅ™íbÄ›hu uÄ•itelky, hereÄ•ky a kadeÅ™nice dochází ke konfliktÅ¯
odli&scaron;nému vidÄ›ní svÄ›ta a postojÅ¯m k muÅ¾Å¯m. DÄ›j se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti &ndash; v nebi.
KOUZELNÝ ZVONEÄŒEK &ndash; Ochotnický spolek 3na3 pÅ™i MKS Nová Paka sobota 28. 1. 2017 v 16:00 hod., velký sál
MKS, vstupné 30 KÄ• NesmÄ›lý princ a trochu trumpeta musí jít do svÄ›ta najít si nevÄ›stu, ale jak to uÅ¾ bývá, smÅ¯la se mu
na paty a tak ho nejedna princezna natrápí. O vtipné okamÅ¾iky nebude nouze, mnoho krásných princezen ve tÅ™ech
královstvích na Vás Ä•eká a roztrÅ¾itý král tomu v&scaron;emu dodá korunu, na&scaron;tÄ›stí tu je kouzelný zvoneÄ•ek a
ten... PÅ˜IPRAVUJEME: ÄŒTYÅ˜I DOHODY &ndash; 2. 2. 2017 ( pÅ™edprodej od 2. 1. 2017 )MOJE HRA &ndash; DIVADLO
KALICH PRAHA &ndash; JiÅ™í Barto&scaron;ka v hlavní roli. - 10. 2. 2017 ANDÍLCI ZA &Scaron;KOLOU &ndash; 22. a
23. 2. 2017 &ndash; muzikál Gymnázia a SO&Scaron;Pg Nová PakaMASOPUST &ndash; 26. 2. 2017
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