LEDEN 2019
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
neděle 6. ledna
Kulturní dům
16:30 – 19:00 hodin

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ KURZ

středa 9. ledna
LIFE IS LIFE
Roškotovo divadlo Michal Urban, František Kratochvíl
Černé Divadlo Metro
19:30 hodin
Humorné a zároveň poetické nastínění lidského života
pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a
hudby.
V tomto představení zažijete jeden obyčejný den a jeden možná
trochu obyčejný život. Části humorné až groteskní se střídají s
poetikou kresleného černého divadla, moderní taneční čísla se
alternují s klasickým baletem a vše spojuje herecko-pantomimický
projev hlavních představitelů.
Délka představení: 80 minut včetně workshopu.
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla.
Vstupné 320 Kč

sobota 12. ledna
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Roškotovo divadlo
Divadlo Anfas
15:00 hodin
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na
hladině se zatřpytí první hvězdy, se vydává veselý, neposedný
skřítek Rákosníček na své nebeské dobrodružství. Jak to dopadne,
když si Rákosníček chce vysloužit u vesmírného hvězdáře hvězdu a
místo toho spadne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i Malým
vozem? Zmatek na obloze může zachránit jen všemocný vesmírný
pastýř.

pohádka pro děti

Vstupné 50 Kč

úterý 15. ledna
AKADEMIE 2019
Kulturní dům přehlídka zájmově umělecké činnosti speciálních škol regionu
9:00 hodin
úterý 15. ledna
ZUŠ Jaroslava Kociana
19.30 hodin

MATYÁŠ NOVÁK – klavír

Matyáš Novák (nar. 20. 6. 1998), vítěz řady národních a mezinárodních
soutěží, patří díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému repertoáru a
vynikající úhozové technice k nejperspektivnějším pianistům své generace.
Matyáš začal hrát na klavír v pěti letech. V současné době je studentem Gymnázia J.
K. Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Jitky Fowler Fraňkové
a od září 2013 rovněž studentem věhlasné klavírní akademie „Incontri col Maestro“ v
italské Imole , nejprve ve třídě Vovky Ashkenazyho, od roku 2017 ve třídě prof. Borise
Petrushanského.
Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutěží v České republice, Španělsku, Slovinsku,
Rakousku, Německu, Polsku a USA. Každoročně odehraje několik desítek sólových
recitálů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jako sólista a komorní hráč se představil
v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku,
Itálii a USA. V letech 2015 a 2016 absolvoval 2 velmi úspěšná koncertní turné po Číně.

Koncertní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
koncertu u pokladny.
Vstupné 150 Kč
středa 16. ledna
PETR SPÁLENÝ A SKUPINA APOLLO BAND
Roškotovo divadlo
host: Miluška Voborníková
19:30 hodin
Petr Spálený se po několikaleté zdravotní odmlce vrací na
koncertní pódia za doprovodu skupiny Apollo band. Hostem koncertu,
mapujícího padesátiletou umělcovu kariéru, je Miluška Voborníková.
Petr Spálený sice hrál v rock n´rollové skupině Crossfire již počátkem
šedesátých let, profesionální kariéra začala psát v roce 1967, příchodem
do divadla Apollo. Jeho tehdejší kapela Hipp´s mění název na Apollo
beat. Ve stejném roce nahrává i svůj první hit, Plakalo Baby. V roce 1971
končí na druhém místě ve Zlatém slavíku a na svém kontě má již několik
hitů, mimo jiné Dáma při těle, Trápím se trápím, Kdybych já byl kovářem
či To vadí (cover verze Beatles - Ob-La-Di, Ob-La-Da). Následovaly Ústa
dívky Dáši, Dlouho, dlouho spím, Josefína, Pane, Vy jste vdova, Obyčejný
muž, Dítě štěstěny, Peggy, Motel Nonstop, Až mě andělé…

Všechny zásadní hity padesátileté kariéry Petra Spáleného zazní za
doprovodu skupiny Apollo band na koncertech 50 let na scéně.
Vstupné 290 Kč
středa 23. ledna
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Roškotovo divadlo
Máme se v Íránu bát? Jak se baví mladí a jak starší
19:00 hodin
lidé, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži? Tato
sedmdesátimilionová, prudce se rozvíjející země má své
proslulé, ale i méně známé podoby. K nim patří čajové
dýchánky v parcích či v čarokrásné přírodě, ale také opium a
další látky rozrušující vědomí. Pojďme se podívat na všední
život, na to, co běžný návštěvník nezahlédne. Neobvyklý
pohled do zákulisí šíitských rituálů nabízí autor dvou knih o
současném Íránu Jiří Sladký.
cestopisná přednáška
Vstupné 70 Kč
pondělí 28. ledna
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
Roškotovo divadlo
kolektivní improvizace herců
19:30 hodin
Úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady - to vše v režii
Martina Dejdara. Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout
klíčovou dírkou do pánské šatny známých herců. Zažijete
spontánní atmosféru propojení herců a diváků s trochou kolegiální
škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a
prožili společně velkou část hereckého života. To vše se odráží na
vzájemných „přihrávkách“ i nekompromisních „smečích.“
V režii Martina Dejdara hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň,
Martin Janouš, Petr Hojer.
Délka představení: 105 minut
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla.
Vstupné 390 Kč
středa 30. ledna
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V EVROPĚ
Roškotovo divadlo
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se
19:00 hodin
vrací na pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal do
oblasti, která je dostupná a krásná, přesto o ní většina
cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu. Přijďte se
zasmát u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů dlouhé cestě na
sedadle spolujezdce. Ladislav vás ve společnosti svérázných

řidičů provede čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén
přes malebné rumunské vesnice až za polární kruh. Odhalí
vám přitom místa, na která jste se vždycky chtěli podívat, jen
jste o nich dosud neslyšeli. A taky vám se svým nakažlivým
optimismem dokáže, že jste se narodili na tom
nejrozmanitějším kontinentu světa.
cestovatelská stand-up comedy
Vstupné 150 Kč
Připravujeme na únor 2019: Trio Inflagranti s kapelou a hostem Josefem
Vojtkem (koncert), Postřehy Milana Bureše z Vietnamu (cestopisná přednáška),
Wolkerův Prostějov – oblastní kolo celostátního festivalu poezie, Nájemníci –
Slovácké divadlo Uherské Hradiště (divadelní představení), Pat a Mat jedou na
dovolenou (pohádka pro děti), Shadow Quartet (koncertní představení).
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

