ÚNOR 2019
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
úterý 12. února 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
KONCERT TRIA INFLAGRANTI S DOPROVODNOU SKUPINOU
A ZPĚVÁK JOSEF VOJTEK
Dívčí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI přitahuje do koncertních sálů nejen
fanoušky klasiky, ale i rockery, kteří si mohou poslechnout své oblíbené pecky
v podání sexy tria, a navíc ještě v doprovodu rockového hlasu – hosta zpěváka
Josefa Vojtka.
Markéta Muzikářová – housle
Kateřina Lískovcová – housle
Iris Morisáková – violoncello
doprovodná skupina
zpěvák Josef Vojtek
vstupné 440 Kč
středa 13. února 19:00 hodin
Roškotovo divadlo
POSTŘEHY MILANA BUREŠE Z VIETNAMU
Milan Bureš – cestovatel z Orlickoústecka, jehož zájmem jsou země střední Asie,
Indočíny a Dálného východu. Autor úspěšné přednášky Severní Korea očima
Milana Bureše, která měla již více jak šedesát repríz.
Vyprávění o tamní kultuře, o setkání s místními lidmi, o tradicích, architektuře,
jídle a dalších společenských zvycích. Od standardních cestovatelských
přednášek se tato zásadně liší zejména tím, že nepojednává o frekventovaných
turistických destinacích, ale srovnává jednotlivé kultury severního, středního a
jižního Vietnamu. To nejlépe dokládají fotografie, které autor pořídil během šesti
návštěv.
cestopisná přednáška

vstupné 70 Kč
čtvrtek 14. února 9:00 hodin
Kulturní dům
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2019
oblastní přehlídka sólových recitátorů
pátek 15. února 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
NÁJEMNÍCI
Michael Cooney
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Brilantní komedie plná omylů a záměn vypráví trochu ztřeštěnou anekdotu, na
jejímž počátku přijde hlavní hrdina jménem Erik Swan na vychytralý způsob, jak
pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek. Dlouho mu všechno skvěle
vychází, leč jednoho dne se mu situace vymkne z rukou. Vše začne vyplouvat na
povrch v okamžiku, kdy jeho žena Linda objeví v prádelníku dámské prádlo
nadměrné velikosti a krátce nato se v jejich domě objeví vrchní kontrolor ze
sociálního úřadu. Tato situace rozpoutá neuvěřitelné množství komických scén.
Hlavní hrdina je nucen pod tlakem okolností a bizarních náhod vymýšlet jednu
lež za druhou, aby se vyprostil ze stále zapeklitějších situací, podobně jako jeho
naivní podnájemník, jenž je okolnostmi nucen k tomu, aby se také stal mistrem
lží a nečekaných převleků.
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Jiří Hejcman, Tereza Novotná, Zdeněk Trčálek, David Vaculík, Pavel
Hromádka, Tereza Hrabalová, Josef Kubáník, Kamil Pulec, Irena Vacková, Petra
Staňková
délka představení: 2:40 hod včetně přestávky
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla
vstupné 330 Kč
sobota 16. února 15:00 hodin
Roškotovo divadlo
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Divadlo pohádek

Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a
hraný projev se živými herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se
dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že

doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí,
ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se
konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je
jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc
podobal jejich domovu.
pohádka pro děti
vstupné 70 Kč
úterý 19. února 19:30 hodin
ZUŠ Jaroslava Kociana
SHADOW QUARTET
Štěpán Švestka – violoncello
Jaromír Žižka – akordeon
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – kontrabas
Tato naprosto jedinečná formace hudebníků vznikla ke konci 90. let jako reakce
na stávající tvář klasické hudby. Záměrem tohoto seskupení je tedy interpretace
klasické hudby v netradičních úpravách. V širokém repertoáru této kapely dále
nechybí hudba filmová, muzikálová a populární.
Za posledních pět let působení Shadow Quartetu na hudební scéně jsou
nepřehlédnutelná vystoupení s umělci jako např. Zuzana Norisová, Jiří Korn,
Janek Ledecký, Lenka Filipová a další. Asi k největším úspěchům těchto
vynalézavých hudebníků patří zápis do Guinessovy knihy rekordů skladby N. A.
Rimského-Korsakova „Let čmeláka“.
koncertní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny
vstupné 180 Kč
Připravujeme na březen 2019: Maxipes Fík (pohádka pro děti), Florida a Havaj
(cestopisná přednáška), Dětská scéna – oblastní přehlídka dětských recitátorů,
Čochtan vypravuje – Divadelní společnost Josefa Dvořáka (divadelní
představení), Zdeněk Izer – Na plný coole (zábavná swow), Jarní koncert
smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat (koncert).
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí
Rezervační a prodejní systém on-line na www.klubcentrum.cz
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel.: 735 746 521
info@klubcentrum.cz

