radio Kulisek

NovÃ¡ Paka MKS duben 2017
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Program MKS na duben 2017 v Nové Pace.

Divadelní festival &bdquo; S úsmÄ›vem jde v&scaron;echno líp&ldquo; 9. roÄ•ník Å½ENICH PRO ÄŒERTICI &ndash; DS
ERBEN MILETÍN nedÄ›le 2. 4. 2017 v 16.00 hod., velký sál, vstupné 40 KÄ• Veselá pohádka, ve které se
vdavekchtivá Ä•ertice dostane na zem a za pomoci Ä•ertovského kolegy a kouzelných bot dosáhne svého. Jak to má v
pohádkách být, dobro a zdravý rozum zvítÄ›zí.
V JEDNOM LESE, V JEDNOM DOMKU &ndash; DIVADLO VOZICHET
JABLONEC N.N. stÅ™eda 5. 4. 2017 v 17.00 hod. a v 19.30 hod., malý sál, vstupné 40/50 KÄ• VítÄ›zné pÅ™edstavení
festivalu &bdquo;LoutkáÅ™ská Chrudim 2016&ldquo; je sólovým vystoupením vynikajícího herce Rudy Hancvencla, který na 4
klasických pohádkách (ÄŒervená karkulka, SmolíÄ•ek PacholíÄ•ek, Budulínek a Perníková chaloupka) jasnÄ› definuje, Å¾e
rodiÄ•ovství nebývá vÅ¾dy jednoduché. Nenechte si ujít toto skvÄ›lé a jedineÄ•né zpracování. Po veÄ•erním pÅ™edstavení vo
navazuje koncert Rudy Hancvencla ( Osobitý humor v osobitých písních ). DÍVÄŒÍ VÁLKA - DS LIPANY VRCHLABÍ pátek
7. 4. 2017 v 19.30 hod., velký sál, vstupné 80/60 KÄ• Zveme vás srdeÄ•nÄ› na známou populární komedii F. R. ÄŒecha DívÄ•í
válka v podání DS Lipany. Legenda o PÅ™emyslovi, VlastÄ›, Bivojovi a dal&scaron;ích, vÄ›Ä•ný boj mezi muÅ¾em a Å¾enou
trochu jiného úhlu.
ÚÅ½ASNÁ SVATBA &ndash; DS VOJAN DESNÁ MLADÁ HALUZ sobota 22. 4. 2017 v 19.00 hod.,
velký sál, vstupné 80/60 KÄ• Svatební obÅ™ad a chvíle pÅ™ed ním jsou obvykle situací, kdy se lámou Å¾ivotní osudy. Tak je
v jedné z nejlépe napsaných komedií souÄ•asnosti. Bill s Ráchel jsou &scaron;Å¥astní a budou se brát. JenÅ¾e ráno pÅ™ed
svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje a navíc si ani nepamatuje,
co se mezi nimi dÄ›lo. Nezbývá neÅ¾ se za vydatné pomoci svÄ›dka Toma pokusit v&scaron;e utajit pÅ™ed nevÄ›stou a její
matkou. V&scaron;e v této komedii zámÄ›n, lÅ¾í a nedorozumÄ›ní spÄ›je k nevyhnutelné katastrofÄ›, která se nakonec ukáÅ¾e
paradoxnÄ› být tím nej&scaron;Å¥astnÄ›j&scaron;ím Å™e&scaron;ením.
POBÅ˜EÅ½NÍ HLÍDKA V ÄŒECHÁCH &ndash; LS
ROLNIÄŒKA NOVÁ PAKA Ä•tvrtek 27. 4. 2017 ve 20.00 hod., malý sál, vstupné 40 KÄ• RekreaÄ•ní stÅ™edisko Studená ved
smutnou statistiku v Ä•erné kronice. Z nejvy&scaron;&scaron;ích míst dostane starosta Studené naÅ™ízení tento stav
zásadnÄ› zmÄ›nit. Zastupitelstvo rozhodne vyuÅ¾ít získané dotace a zÅ™ídí pobÅ™eÅ¾ní hlídku u rybníka ÄŒerný. Jirka, Mar
a Sandra, vítÄ›zové nelehkého výbÄ›rového Å™ízení se odpovÄ›dnÄ› zhostí své práce. Pro obyvatele vesnice Studená je
pobÅ™eÅ¾ní hlídka vzru&scaron;ující novinou. PÅ™ijÄ•te si spoleÄ•nÄ› s hlavními hrdiny na&scaron;í hry proÅ¾ít letní pÅ™íbÄ
HOLKY Z KALENDÁÅ˜E &ndash; DS KRAKONO&Scaron; VYSOKÉ NAD JIZEROU sobota 29. 4. 2017 v 19.00 hod., velký
sál, vstupné 80/60 KÄ• Komedie je pÅ™íbÄ›hem &scaron;estice stárnoucích kamarádek Å¾ijících v jednom anglickém
mÄ›steÄ•ku a domnívajících se, Å¾e mají své nejlep&scaron;í Ä•asy uÅ¾ za sebou. KaÅ¾dá z dam se musí navíc vyrovnávat s
Å¾ivotní situací a to bez sebemen&scaron;í nadÄ›je, Å¾e jednou bude líp. Ospalou atmosféru mÄ›steÄ•ka naru&scaron;í blázni
úlet v podobÄ› nápadu nafotit kalendáÅ™ s akty, z jehoÅ¾ prodeje bude financována pomoc místní onkologické klinice.
Nápad, který má z poÄ•átku mnoho odpÅ¯rcÅ¯, se postupnÄ› promÄ›ní ve velkolepou vzpouru proti osudu, proti stáÅ™í, proti
Å¾ivotní marnosti.
Speciální nabídka pro studenty: vstupné na v&scaron;echna pÅ™edstavení 30 KÄ•. Výhodná nabídka
abonentních pÅ™enosných vstupenek na divadelní festival v hodnotÄ› 270 KÄ• / senioÅ™i 200 KÄ•. Více informací v kanceláÅ
MKS. &hellip;................................................................................................................................. ÄŒTYÅ˜I SESTRY &ndash;
DIVADLO STUDIO DVA PRAHA &ndash; vyprodáno úterý 4. 4. 2017 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 380/360 KÄ•
hrají: Ivana Chýlková, Anna &Scaron;i&scaron;ková, Jana Stryková, Berenika Kohoutová a Roman &Scaron;tabrÅˆák
Komedie o módÄ›, dietÄ›, touze po lásce, milostných dobrodruÅ¾stvích, chlípném vÄ•elaÅ™i a pÅ™ekvapení v kompostu. Táta
hodnÄ› rád Å¾eny, takÅ¾e má kaÅ¾dá z jeho dcer jinou mámu. Ale i povahu, rozmary, potíÅ¾e a touhy. 4 sestry jsou punkovo
crazy komedií o tom, Å¾e i kdyÅ¾ si poÅ™ádnÄ› lezete na nervy, je zábavnÄ›j&scaron;í proÅ¾ít Å¾ivot s rodinou neÅ¾ bez ní
VELIKONOÄŒNÍ DOVÁDÄšNÍ sobota 15. 4. 2017 v 15:00 hod., malý sál a dvorek MKS, vstupné 30 KÄ• Zveme rodiÄ•e i dÄ›
na pestré odpoledne s bohatým programem, kde si dÄ›ti mohou vyzkou&scaron;et pletení pomlázek, ozdobit vajíÄ•ka,
vytvoÅ™it velikonoÄ•ní ozdoby, pobavit se pÅ™i hrách a soutÄ›Å¾ích. Na dvoreÄ•ku bude pÅ™ipraveno chutné obÄ•erstvení &
velikonoÄ•ní nádivka, koláÄ•e, jarní pomazánky a jiné dobroty. PoÅ™ádá MKS ve spolupráci se sdruÅ¾ením Funny o.s. a
StÅ™ední &scaron;kolou zahradnickou Kopidlno. V 19.30 hod. zahraje kapela Mustang.
KOUZELNÝ SVÄšT OPERETY
úterý 18. 4. 2017 v 19:00 hod., hotel Centrál, vstupné 140 KÄ• PraÅ¾&scaron;tí koncertní sólisté - Luisa Albrechtová
&ndash; soprán, Lydie Havláková &ndash; mezzosoprán, Jan Flégl - tenor Trio Harmony - Dana Jelínková &ndash;
housle, Barbora &Scaron;výcarská &ndash; violoncello, Petra Klime&scaron;ová Klavír Zazní nejkrásnÄ›j&scaron;í árie a
dueta z klasických operet Ä•eských a svÄ›tových skladatelÅ¯ : O. Nedbala, E. Kalmána, F. Lehára, R. Frimla, J, Strausse, N.
Dostala a R. Heubergera v podání PraÅ¾ských koncertních sólistÅ¯ a za doprovodu dámského tria Harmony, které program
ozdobí smÄ›sí slavných vídeÅˆských valÄ•íkÅ¯. Program provází slovem Mgr. Lydie Havláková.
AKADEMIE KSPV úterý 25
4. 2017 v 19:00 hod., velký sál, vstupné dobrovolné VERNISÁÅ½ VÝSTAVY &ndash; 11. ROÄŒNÍK MEZINÁRODNÍHO
MALÍÅ˜SKÉHO PLENÉRU NOVOPACKÉ VEDUTY sobota 29. 4. 2017 v 11:00 hod., malý sál Ve dnech 29. 4. - 13. 5. 2017
se uskuteÄ•ní pod patronací MKS Nová Paka a MÄ›sta Nová Paka 11. roÄ•ník mezinárodního malíÅ™ského plenéru
Novopacké Veduty. MalíÅ™i z Polska, Ruska, Ukrajiny a ÄŒech budou malovat obrazy na&scaron;eho mÄ›sta a okolí. PÅ™ijÄ•
podívat, jak vidí na&scaron; mÄ›sto malíÅ™i, kteÅ™í v nÄ›m neÅ¾ijí ! Výstava otevÅ™ena: po &ndash; pá: 8.00 &ndash; 16:
&ndash; ne: 14:00 &ndash; 16:00 hod.
PÅ˜IPRAVUJEME: 15. 5. 2017 &ndash; TÅ˜I LETU&Scaron;KY V PAÅ˜ÍÅ½I
&ndash; DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA 20. 5. 2017 &ndash; VÍNOVÁ PAKA 23. 5. 2017 &ndash;
MARCEL ZMOÅ½EK &ndash; KONCERT 26. 5. 2017 &ndash; MARIEN 27. 5. 2017 &ndash; LOUTKOBRANÍ 29. 9.
2017 &ndash; PLES UPÍRÅ® &ndash; ZÁJEZD DO GOJA MUSIC HALL &ndash; PRAHA
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