radio Kulisek

KulturnÃ- program na lÃ©to z NovÃ© Paky

PÅ™iná&scaron;íme vám tipy na to nejlep&scaron;í z oblasti kultury v Nové Pace v létÄ› 2019.

ZÁJEZD DO HOR &ndash; &Scaron;TÄšPANICE &ndash; BENECKO - KÅ˜IÅ½LICE
Ä•tvrtek 11. 7. 2019, odjezd v 8:00 hod. z parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím, cena 200 KÄ•
pÅ™íjem rezervací od 11. 6. 2019 v kanceláÅ™i v MKS.
POHÁDKA NA DVOREÄŒKU &ndash; Mauglí Divadlo U staré hereÄ•ky
úterý 16. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ•
Pohádka, ve které je místo slov akce. Mauglí &ndash; to je indická dÅ¾ungle, divoké &scaron;elmy, zákeÅ™ní plazi,
ztracené dítÄ› a jedna housenka&hellip;
POHÁDKA NA DVOREÄŒKU &ndash; Dlou&Scaron;iby &ndash; Divadlo 100 opic
úterý 23. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ•
PÅ™íbÄ›h prince a jeho tÅ™í podivných pomocníkÅ¯ je vyprávÄ›n s aktivním zapojením publika do hry. MírnÄ› upravená verze
známé pohádky je o princi, který uhání (na Ä•arodÄ›ji promÄ›nÄ›ném v konÄ›) vstÅ™íc jisté záhubÄ›. Má ale &scaron;tÄ›stí,
protoÅ¾e potká tÅ™i obry, kteÅ™í mají neobyÄ•ejné schopnosti, napÅ™. k veÄ•eÅ™i jedí hvÄ›zdy.
Navíc mu pomÅ¯Å¾e Ä•arodÄ›jÅ¯v sebezniÄ•ující smysl pro hru.
Inscenace je doprovázena Å¾ivou hudbou &ndash; akordeon a kytara.
POHÁDKA NA DVOREÄŒKU &ndash; O Honzovi &ndash; "Nezávislá divadelní
scéna SemTamFór"
úterý 30. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ•
Pohádka inspirovaná známým pÅ™íbÄ›hem Josefa Lady O líném Honzovi. Tomu nejlínÄ›j&scaron;ímu mládenci
&scaron;iroko daleko pÅ™edpovÄ›dÄ›la sudiÄ•ka, Å¾e to bude právÄ› on, kdo zabije draka a dostane princeznu. S Honzou to
v&scaron;ak ani nehne. LeÅ¾í na peci a jestli jej má &scaron;tÄ›stí potkat, tak aÅ¥ pÅ™ijde za ním.

POHÁDKA NA DVOREÄŒKU &ndash; O perníkovém dÄ›dkovi &ndash; Divadlo Andromeda
úterý 6. 8. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 KÄ•
Perníkovému dÄ›dkovi a bábÄ› se jiÅ¾ nelíbí Ä•íhat na dÄ›ti ve své perníkové chaloupce a tak se vydají do svÄ›ta hledat
&scaron;tÄ›stí. Díky své nenasytnosti ov&scaron;em dÄ›dek zÅ¯stane uvÄ›znÄ›n v chlívku s Ä•uníkem a o pomoc musí poÅ¾ád
MaÅ™enku. Jestli se mu podaÅ™í dostat se na svobodu a jak to v&scaron;echno dopadne, uvidí dÄ›ti v na&scaron;í veselé
pohádce s mnoha písniÄ•kami.
NOC NA KARL&Scaron;TEJNÄš &ndash; zájezd na hrad Karl&scaron;tejn &ndash; VYPRODÁNO!
Ä•tvrtek 8. 8. 2019 ve 20:30 hod., odjez v 15:30 hod. z parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím

*******
HRUBÁ POUÅ¤&ndash; DOPROVODNÝ PROGRAM
Jírovy sady &ndash; Nová Paka
16. 8. &ndash; 18. 8. 2019
PÁTEK 16. 8.
vstupné na celý veÄ•er ( obÄ› kapely ): 80 KÄ•
19.00 hod. - Vladimír Walda Neru&scaron;il a Malevil Band
NejslavnÄ›j&scaron;í dvojník Waldemara Matu&scaron;ky zazpívá nejznámÄ›j&scaron;í písnÄ› z jeho repartoáru jako napÅ™.
Sbohem lásko, Jó tÅ™e&scaron;nÄ› zrály, Zuzana, Slavíci z Madridu, Eldorádo, Tuhle rundu platím já aj.
21:00 hod. - Matylda
Oblíbená novopacká kapela.

SOBOTA 17. 8. - program zdarma ( 10:30 &ndash; 15:30 hod. )
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13.00 &ndash; 18.00 hod. dílniÄ•ky pro dÄ›ti
13.00 &ndash; 18.00 hod. Loutkovi&scaron;tÄ› &ndash; ART Prometheus + Waxwing Theatre &ndash; 5 interaktivních
loutkových stanovi&scaron;Å¥
10.30 hod. Mikulkovy pohádky &ndash; Divadlo Elf
13.00 hod. Skautská dechovka Hradec Králové
14:15 hod. Princezna republika &ndash; sletová skladba T.J. Sokol Jilemnice
14.30 hod. Orientální tance - Martina Ahmed ÄŒermáková
15.30 hod. PlaváÄ•ek &ndash; Divadlo Elf

vstupné na celý veÄ•er ( obÄ› kapely ): 80 KÄ• od 19.00 hod.
19.00 hod. Mariachi Azteca de Praga &ndash; mexická kapela
Mexická a latinskoamerická hudba navodí pÅ™íjemnou letní atmosféru k poslechu a tanci.

21.00 hod. KaÅ¾dej pes jiná ves &ndash; kapela z Liberce
"PozitivnÄ› ladÄ›ná kapela, s ruÄ•ením omezeným" Å½ánr - Pop, Rock & Roll, Country, Folk... (Od NedvÄ›dÅ¯ po
Floydy)&ldquo;

NEDÄšLE 18. 8.
10:30 hod. - kouzelnické vystoupení pro dÄ›ti &ndash; Duo Radek a Simona
vstup zdarma
********

HODINA DUCHÅ® &ndash; Divadlo Artur &ndash; Praha &ndash; pÅ™edprodej v MKS a IC Nová Paka
Ä•tvrtek 22. 8. 2019 v 19:30 hod., lesopark Nová Paka, vstupné 100 KÄ• ( 120 KÄ• na místÄ› )
( z dÅ¯vodu omezené kapacity zakupujte prosím vstupenky pÅ™edem )
Hrají: Eva Decastelo, Pavlína Mourková, BoÅ™ek SlezáÄ•ek, Jindra Kriegel a dal&scaron;í
V pÅ™ípadÄ› nepÅ™íznivého poÄ•así bude pÅ™edstavení odehráno ve velkém sále MKS Nová Paka.
Tato komedie si pohrává s my&scaron;lenkou, co duchové vlastnÄ› dÄ›lají. DÄ›j nás zavede do okamÅ¾iku pÅ¯lnoci, kdy se
otevírá moÅ¾nost pro duchy odejít a splynout s velkým Já. Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a
úÅ™edník musí provÄ›Å™it, zda duch je dostateÄ•nÄ› uvÄ›domÄ›lý. Zjistíme, Å¾e i v nebi se honí kariéra. A kdyÅ¾ se postupn
místÄ› sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéÅ™e, dÅ¯chodce, zapálené ezoteriÄ•ky a dal&scaron;ích, bude o zábavu
postaráno. PÅ™edstavení se uskuteÄ•ní za podpory MÄ›sta Nová Paka a Pivovaru Nová Paka a.s.

VÝLET &ndash; NÁRODNÍ HÅ˜EBÄŒÍN KLADRUBY A ZÁMECKÝ PARK CHLUMEC NAD CIDLINOU
úterý 27. 8. 2019, odjezd v 8:30 hod. z parkovi&scaron;tÄ› pod námÄ›stím, cena bude upÅ™esnÄ›na ( více informací v kanceláÅ
MKS )
pÅ™íjem rezervací od 25. 6. 2019 v kanceláÅ™i v MKS.

DON QUIJOTE &ndash; Divadlo Klauniky - Brno
Ä•tvrtek 29. 8. 2019 ve 19:30 hod., lesopark Nová Paka, vstupné 80/60 KÄ•
V pÅ™ípadÄ› nepÅ™íznivého poÄ•así bude pÅ™edstavení odehráno ve velkém sále MKS Nová Paka.
Svéráznému zpracování osudÅ¯ Dona Quijota a vÄ›rného sluÅ¾ebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie
ani mystifikace. V pÅ™edstavení pod reÅ¾ijním vedením Bolka Polívky je uÅ¾ita názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový
humor a pÅ™edev&scaron;ím pÅ™irozená hravost. Don Quijote Divadla Klauniky je vlastnÄ› hrou na hru v tom
nejdivadelnÄ›j&scaron;ím slova smyslu.
ZmÄ›ny v programu vyhrazeny
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