radio Kulisek

NovÃ¡ Paka MKS zÃ¡Å™Ã- 2017

1.9.2017
Program MKS na záÅ™í 2017 v Nové Pace.

O KÅ˜I&Scaron;Å¤ÁLOVÉM SRDCI &ndash; CziDivadlo Praha nedÄ›le 10. 9. 2017 v 16:00 hod., velký sál MKS, vstupné
50 KÄ• PÅ™íbÄ›h dvou sester, dobrosrdeÄ•né AlÅ¾bÄ›tky a chamtivé Agáty, kdy do jejich osudu zasáhne spravedlivý Lesní
muÅ¾íÄ•ek Otakárek a jeho kouzla. KaÅ¾dá je &scaron;tÄ›dÅ™e obdarovaná a kaÅ¾dá dostane to, co si zaslouÅ¾í. Veselá
vtipná pohádka plná písniÄ•ek.
HRANÍ BEZ HRANIC VII. - Å½ivot bez bariér, z. ú., Nová Paka úterý 12. 9. 2017
&ndash; 8:30 &ndash; 13:00 hod., areál MKS Kulturní dopoledne divadel, písní a tancÅ¯ HELENA BUCHAROVÁ
&ndash; VERNISÁÅ½ VÝSTAVY &bdquo;KRAJKY NA&Scaron;ICH BABIÄŒEK&ldquo; sobota 16. 9. 2017 v 16:00 hod., malý
sál MKS SrdeÄ•nÄ› zveme na nÄ›Å¾nou výstavu krajek ze soukromé sbírky pí. Heleny Bucharové roz. KováÅ™ové z Nové
Paky. Hostem vernisáÅ¾e bude Jilemský spolek paní a dívek z Jilemnice. výstava potrvá od 16. 9. do 8.10. 2017 ( po
&ndash; pá: 8:00 &ndash; 16:00 hod. / so + ne: 14:00 &ndash; 16:00 hod. - vstupné dobrovolné )
CHLAP NA
ZABITÍ - v hlavních rolích Filip BlaÅ¾ek a Miroslav Vladyka úterý 19. 9. 2017 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 380/360
KÄ• Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obÄ›tí sebevraha. KdyÅ¾ se setká nekompromisní
nájemný zabiják s nesmÄ›lým ztroskotancem, který se snaÅ¾í spáchat sebevraÅ¾du, mÅ¯Å¾e to na první pohled vypadat, jako
snadná práce. Opak je v&scaron;ak pravdou... Komedie doslova nabitá slovním a situaÄ•ním humorem výraznÄ›
francouzského stylu. CESTY HLEDÁNÍ &ndash; DIVADELNÍ SPOLEK J.J. KOLÁR - PONIKLÁ sobota 23. 9. 2017 v
19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 KÄ• Psychologické drama Pavla &Scaron;reibra pod reÅ¾ijním vedením Pavlíny
A. Holubcové. Drama o mladých lidech, kteÅ™í jen tÄ›Å¾ce nalézají sami sebe a snadnou sklouznou i k tÄ›Å¾kým závislostem
ÄŒASOSTROJ - aneb toulání historickou Pakou nedÄ›le 24. 9. 2016 &ndash; 14:00 &ndash; 17:00 hod., zajímavá zákoutí
mÄ›sta Nová Paka MÄ›stská knihovna, DDM StonoÅ¾ka, Z&Scaron; Husitská, Z&Scaron; Komenského, SO&Scaron;Pg,
ZU&Scaron;, HasiÄ•i, MKS a dal&scaron;í &scaron;ikovní lidé z Nové Paky a okolí. Na dvoÅ™e MKS mÅ¯Å¾ete nav&scaron;tív
stanovi&scaron;tÄ› &bdquo;Tady je Krakono&scaron;ovo&ldquo; s dílniÄ•kami pro dÄ›ti, hudbou a obÄ•erstvením. SANTIAGO
DE COMPOSTELA &ndash; PAVEL KOTRBA cestopisná pÅ™edná&scaron;ka &bdquo;Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela, aneb pÄ›&scaron;ky z ÄŒeské republiky aÅ¾ k oceánu na západ &Scaron;panÄ›lska&ldquo; úterý 26. 9.
2017 v 19:00 hod, malý sál MKS, vstupné 50 KÄ• Cesta do Santiaga mÅ¯Å¾e být ryzí cestovatelský svátek. VezmÄ›te si batoh
na záda, jenÅ¾ pro vás bude témÄ›Å™ po dva roky domovem, kytaru do ruky, jeÅ¾ vám bude potÄ›&scaron;ením i obÅ¾ivou a
vydejte se pÄ›&scaron;ky z domu pÅ™es pÅ¯lku rodného kontinentu aÅ¾ na západ &Scaron;panÄ›lska, kde vás zastaví
oceán. Cesta trvala tak dlouho, Å¾e uÅ¾ snad ani nebyla cestou, ale Å¾ivotním stylem. Jaké je to spát pod &scaron;irým
nebem, v lesích a Ä•erpat odtud inspiraci pro ver&scaron;e a písnÄ›? Jaké je to probudit se na skále nad moÅ™em, uvidÄ›t
mihotavý, odzbrojující východ slunce, je&scaron;tÄ› se zalepenýma oÄ•ima sahat po nejlevnÄ›j&scaron;ím foÅ¥áku a udÄ›lat
snímek, co za to stojí? A jaké je Santiago? V&scaron;e promítne, zahraje a pÅ™ednese Pavel Kotrba.

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT &ndash; LUDMILA PAVLOVÁ ( housle ) a BARBORA HULCOVÁ ( theorba, kytara )
stÅ™eda 27. 9. 2017 v 19:00 hod., Kostel sv. Mikulá&scaron;e Nová Paka, vstupné 100/80 KÄ• Vynikající houslistku
Ludmilu Pavlovou, studentku Hudební akademie múzických umÄ›ní v Praze se silným vztahem k Nové Pace netÅ™eba
posluchaÄ•Å¯m blíÅ¾e pÅ™edstavovat. Ludmila je pravidelným hostem závÄ›reÄ•ného koncertu houslové soutÄ›Å¾e Muzika P
v leto&scaron;ním roce své umÄ›ní pÅ™edstavila v regionálním festivalu nazvaném &bdquo;Podkrkono&scaron;ské hudební
slavnosti&ldquo;. Pro slavnostní Svatováclavský koncert si jako hosta pÅ™izvala mladiÄ•kou umÄ›lkyni Barboru Hulcovou,
která milovníkÅ¯m krásné hudby zahraje na historické strunné nástroje jako je theorba a barokní loutna. V programu
zazní skladby od skladatelÅ¯. H.I.F. Bibera, N. Paganiniho, H.V. Ernsta a T.A. Vitaliho.
PLES UPÍRÅ® &ndash; zájezd
do Goja Music Hall &ndash; Praha &ndash; vyprodáno pátek 29. 9. 2017 v 19:00 hod., odjezd v 16.00 hod z
parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím
PÅ˜IPRAVUJEME:
11. 10. 2017 &ndash; JAN POTMÄš&Scaron;IL - &bdquo;ÄŒTYÅ
Å½ENY KARLA IV.&ldquo; 13. 10. 2017 &ndash; LIBOR FI&Scaron;ER &ndash; &bdquo;Víno, &scaron;unka,
jazz&ldquo;
9. 11. 2017 &ndash; JAKUB SMOLÍK &ndash; pÅ™edprodej od 11. 9. 2017 25. 11. 2017 &ndash; CRY
BABY CRY &ndash; &Scaron;VANDOVO DIVADLO PRAHA 17. 12. 2017 &ndash; ORCHESTR VÁCLAVA
HYB&Scaron;E - leto&scaron;ním hostem bude JOSEF LAUFER - pÅ™edprodej od 2. 10. 2017
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