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NovÃ¡ Paka MKS Ä•ervenec a srpen 2017
1.7.2017
Program MKS na Ä•ervenec a srpen 2017 v Nové Pace.

ÄŒERVENEC HERECKÁ PAKA 2017 - 10. roÄ•ník lektor Petr Pochop 30. 6. - 8. 7. 2017, areál MKS, cena kurzu: 2600
KÄ• ( dospÄ›lí ), 2000 KÄ• ( dÄ›ti a senioÅ™i ) rezervace: petr.pochop@seznam.cz / Tel.: 776 811 880
TÅ˜I POHÁDKY S
PÍSNIÄŒKOU &ndash; Divadlo Pohádka - Praha úterý 11. 7. 2017 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 kÄ• Veselý pÅ™íbÄ
o dvou chroustech, kterak si stavÄ›li z kostek, jak se hádali a vadili, aÅ¾ se nakonec domluvili, spoleÄ•nÄ› si hráli a stavÄ›li
hrad. Pohádka o zmrzlém králi, ve které byl, nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal
pomoci. Ale jak to tak v pohádkách bývá, kdyby byl nebyl voják Janek, který nakonec panu králi pomÅ¯Å¾e, A
pohádkový pÅ™íbÄ›h o po&scaron;tovním panáÄ•kovi se známými písniÄ•kami, po&scaron;tovní panáÄ•ek, který se díky
kouzelnému dÄ›deÄ•kovi polep&scaron;il a na&scaron;el ztracenou po&scaron;tovní písniÄ•ku.
YELLOW SISTERS
&ndash; koncert a capella &bdquo;4 HLASY 4 SRDCE&ldquo; Ä•tvrtek 13. 7. 2017 ve 20:00 hod., lesopark Nová Paka (
v pÅ™ípadÄ› nepÅ™íznivého poÄ•así &ndash; velký sál MKS ), vstupné 120 KÄ• Yellow Sisters je Å¾enská vokální skupina, kt
svým zpÄ›vem prochází s lehkostí napÅ™íÄ• Å¾ánry soulu, funku, r'n'b, world music, jazzu i reggae. Pro svou hlasovou kreativi
bývají YS oznaÄ•ovány zvukovými iluzionistkami. Experimentují s melodií a rytmem a hledají nové zpÅ¯soby práce s hlasem.
Jsou nejoriginálnÄ›j&scaron;í Ä•eskou a cappellou, jejich tvorba je ryze autorská.
O SMOLÍÄŒKOVI &ndash; Divadlo
SemTamFór úterý 18. 7. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ• Klasická pohádka o SmolíÄ•kovi.
ZÁJEZD DO HOR
stÅ™eda 19. 7. 2017, odjezd v 8:00 hod. z parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím, cena 150 KÄ• TradiÄ•ní výlet vás v
leto&scaron;ním roce zaveze do Rokytnice n. Jizerou k HuÅ¥skému vodopádu, dále do místa zapadlých vlastencÅ¯
&ndash; Pasek n. Jizerou, kde procházkou dojdeme ke známe hospodÄ› Na Prdku a pokraÄ•ovat budeme na rozhlednu
&Scaron;tÄ›pánku.
ÄŒervená Karkulka &ndash; LS Na Å½idli &ndash; Turnov úterý 25. 7. v 17:30 hod., dvorek MKS,
vstupné 40 KÄ• Loutková pohádka dle klasické pÅ™edlohy, tak trochu s jiným koncem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SRPEN Turnaj krále Karla &ndash; Studio Damúza Praha úterý 8. 8. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ• Pohádka k výroÄ•í 700 let od narození Karla IV. odehrávající
se v Praze v dobÄ›, kdy tam král a císaÅ™ Å¾il a kdy ji promÄ›Åˆoval. Zveme vás na turnaj, kde se vy a va&scaron;i rytíÅ™i utk
v rÅ¯zných disciplínách, a tak odhalíte neznámou tváÅ™ Karla IV.... PÅ™i tomto pÅ™íbÄ›hu se skvÄ›le pobaví nejen dÄ›ti, ale
dospÄ›lí. O Chytré kmotÅ™e li&scaron;ce - Divadlo Andromeda - Praha úterý 15. 8. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40
KÄ• Kmotra Li&scaron;ka svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteÅ™í si myslí, Å¾e jsou pány tvorstva. Situace
Å™e&scaron;í s dÅ¯vtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. DokáÅ¾e ale také pochopit, kdy její ta&scaron;kaÅ™ice
pÅ™esáhnou únosnou míru a své chyby napravit. DÄ›ti Ä•eká spousta veselých zápletek, které samozÅ™ejmÄ› dobÅ™e
dopadnou.
HRUBÁ POUÅ¤ &ndash; DOPROVODNÝ PROGRAM NA DVORKU MKS 18. - 20. 8. 2017
Náv&scaron;tÄ›vníci pouti se mohou projít Ä•i zakoupit pÄ›kný výrobek v tradiÄ•ní uliÄ•ce Å™emesel ( F. F. Procházky ), která v
sobotu i v nedÄ›li nabídne ukázku práce kováÅ™e. Dále se v sobotu mÅ¯Å¾ete tÄ›&scaron;it na mlynáÅ™e a celetníka a v
nedÄ›li na krásné Å™emeslo paní pÅ™adlenky.
PÁTEK 18. 8. vstupné: 80 KÄ• 18:00 hod. - Pavlína Jí&scaron;ová Pav
Jí&scaron;ová zazpívá v Nové Pace s dcerou Adélou Joná&scaron;ovou. 20:30 hod. - Matylda Oblíbená
novopacká kapela. SOBOTA 19. 8. vstupné na obÄ› pohádky: 20 KÄ• 14:00 hod. - Peklo s jeÅ¾ibabou &ndash;
Divadlo Elf Pimprlový muzikál pro herce a loutky o tom, jak ka&scaron;párek Ä•ertÅ¯m utek, jeÅ¾ibabu vypek a kobylku si
vyslouÅ¾il. 16:00 hod. - Jezinky bezinky &ndash; Divadlo Elf TÅ™i pohádky o SmolíÄ•kovi na motivy pÅ™edloh K.J. Erbena, F
Hrubína a A. Mikulky. PÅ™edstavení plné chytlavých písniÄ•ek veselého skotaÄ•ení mimických loutek. Herci Michal Hnátek a
Josef Horák získali s touto pohádkou cenu za nejlep&scaron;í muÅ¾ský herecký výkon na festivalu MINITEATRO 2015.
vstupné na kapely: 50 KÄ• 18:00 hod. - Jindra ÄŒernohorský & kapela JindÅ™ich ÄŒernohorský je zpÄ›vák, kytarista a písniÄ
V textech jeho písní se Ä•asto objevují témata lásky, víry i smyslu Å¾ivota. Jeho kapelu tvoÅ™í hudebníci Petr Mlích,
&Scaron;tÄ›pán Plicka a Robert Prokopec. 20:30 hod. - Black Jack Kapela z Hostinného se známými hity k poslechu i
tanci.
NEDÄšLE 20. 8. 10:00 hod. - KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ vstupné: 20 KÄ• Kouzelník Radek a
&scaron;á&scaron;a Fofo zakouzlí nejen pro dÄ›ti ale i spoleÄ•nÄ› s dÄ›tmi.
ZÁJEZD KERSKO 23. 8. 2017, odjezd v
hod. z parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím, cena 200 KÄ• Na tomto zájezdu nav&scaron;tívíme zámecký park LouÄ•eÅˆ s
Labyrintem a dále budeme pokraÄ•ovat po nauÄ•né stezce Kersko, k jedné z nejznámÄ›j&scaron;ích filmových restaurací,
kde vaÅ™í &bdquo;kanÄ•í se &scaron;ípkovou a se zelím&ldquo;. Na výber jsou dvÄ› varianty &ndash; del&scaron;í trasa cca 1
km a krat&scaron;í trasa pÅ™ímo v okolí restaurace ( cca 5 km ).
STO LET V OÄŒISTCI &ndash; Divadlo Artur Ä•tvrtek
8. 2017, ve 20:00 hodin, lesopark Nová Paka ( v pÅ™ípadÄ› nepÅ™íznivého poÄ•así &ndash; velký sál MKS ), vstupné 100 KÄ
&bdquo;Narodit se není jednoduché. JenomÅ¾e pokud se nenarodíte, domníváte se, Å¾e je to ta
nejjednodu&scaron;&scaron;í vÄ›c na svÄ›tÄ›. Na&scaron;tÄ›stí. V&scaron;echno je jinak.&ldquo; Hlavním a jediným hrdinou
této hry je du&scaron;e. Du&scaron;e, která si uvÄ›domuje, Å¾e smrtí nic nekonÄ•í, ba naopak zaÄ•íná. Jemné monodrama
od slovenského autora Vlada Bálinta s pÅ¯sobivým podkresem hudby a písní slovenské skupiny No Name, která je
tomuto pÅ™edstavení vÄ›novala. Hra Sto rokÅ¯ v oÄ•istci pÅ™iná&scaron;í mimo jiné i nový pohled na samotnou podstatu
existence Ä•lovÄ›ka a rozdává radost a nadÄ›ji v zajímavém ztvárnÄ›ní herce Jindy Kriegla.
PÅ˜IPRAVUJEME: 19. 9. 201
&ndash; CHLAP NA ZABITÍ &ndash; v hlavních rolích Filip BlaÅ¾ek a Miroslav Vladyka 24. 9. 2017 &ndash; ÄŒASOSTROJ
9. 11. 2017 &ndash; JAKUB SMOLÍK &ndash; pÅ™edprodej od 11. 9.
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