BŘEZEN 2019
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
pondělí 4. března 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
VLÁĎA HRON – ONEMANSHOW
Vladimír Hron – chameleon českého showbyznysu, moderátor, bavič a imitátor,
držitel čtyř televizních cen TýTý.
Hronovy dokonalé imitační schopnosti nejznámějších domácích i světových
hvězd vás přivedou do varu. Vtipné spojováky a příběhy písní, které vedly příčky
tehdejších hitparád, to je hudební menu servírované v nejžádanějším zábavném
pořadu krále českých hudebních imitátorů.
délka představení: 1:30 hod
vstupné 230 Kč
sobota 9. března 10:30 hodin
Roškotovo divadlo
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet

Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek'',
oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat
Fík'' řekl tatínek. No, a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes
Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který
pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi
pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?
Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká
spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc
legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají
se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo?
To se uvidí! „Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!''
délka představení: 1:00 hod bez přestávky

pohádka pro děti
vstupné 70 Kč
12. a 13. března 9:00 hodin
Kulturní dům
DĚTSKÁ SCÉNA
oblastní přehlídka dětských recitátorů
úterý 12. března 19:00 hodin
Roškotovo divadlo
FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI
V pásmu podnikneme jedinečné výpravy na lodi, plachetnici, na kajaku i vodním
skútru.
Na Floridě prozkoumáme bažinatou krajinu Everglades. Uvidíme vodní ptáky a
zubaté velké aligátory. Zaplaveme si mezi baculatými kapustňáky v Křišťálové
řece. Budeme hledat zkamenělé žraločí zuby. Navštívíme několik slavných
zábavných parků, dům Hemingwaye, Edisona a Forda, i zajímavá muzea. Strhne
nás pravý indiánský tanec. Poté navštívíme čtyři havajské ostrovy, kde nás
uchvátí mořský svět. Budeme plavat mezi žraloky v kleci i bez klece, mezi
divokými delfíny, ohromnými mantami, mořskými želvami, barevnými rybičkami
a murénami. Spatříme velryby keporkaky, vzácnou husu nene, mangusty a
veselého pavouka. Při atomovém poplachu zažijeme 30 minut strachu. Uvidíme
barevné pláže, vodopády, hustou tropickou vegetaci. Uchvátí nás zdatní surfeři
a krásné havajské tanečnice. Aktivní sopka Kilauea, lávové tunely a žhavá tekoucí
láva budou našim nejsilnějším zážitkem. Na pustém horkém místě si uvědomíme,
že nic netrvá věčně.
cestopisná přednáška Kateřiny Motani
vstupné 100 Kč
středa 20. března 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Burton Lane, Edgar Y. Harburg, Fred Saidy, Jiří Voskovec, Jan Werich, Josef Dvořák
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec v osobité
úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa Dvořáka.
V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného jihoamerického státu
Missitucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech Josef Novák jej
před odchodem z domova ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní

víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí
bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři
přání, není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky.
Režie: Rudolf Fleischer, Tomáš Vondrovic
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stanislava Topinková-Fořtová, Markéta
Hrubešová, Rostislav Trtík, Jan Burda, Jiří Veit, Blanka Tůmová, Vlasta Kahovcová,
Lambrini Chaciosová, Nela Friebová
Délka představení: 2:40 hod.
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla
vstupné 420 Kč
pondělí 25. března 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a
nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými
kostýmy, převleky a světelnými efekty.
délka představení: 1:20 hod
vstupné 230 Kč
úterý 26. března 19:30 hodin
ZUŠ Jaroslava Kociana
JARNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ALOU VIVAT
S HOSTEM BLACK BURIŇOS
Smíšený pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí od jeho založení na jaře 2001
umělecky vedli a dirigovali manželé Josef a Stanislava Novotní. Sbor chtěl
navázat na ústecké sborové tradice, ale po svém. Přizpůsobuje se současnému
trendu v hudbě, současné generaci a interpretům dobré muziky. Repertoár
sboru je velmi široký, napříč všemi žánry. Swing, blues, moderna, ale i klasika.
Skladby J. Jindřicha, J. Lahulka, Fr. Uhlíře, J. Ježka, VaW, W. A. Mozarta, J. S.
Bacha, G. F. Händela, spirituály, tradicionály, skladby od skupiny ABBA, Beatles,
Queen. Od roku 2016 převzala taktovku jejich dcera Kamila Pavlíková. Od roku
2012 sbor na klavír doprovází Zdeňka Hájková.
Black Buřiňos – dixieland z Týniště nad Orlicí. Kapela se zrodila z přípravky
Mladého týnišťského big bandu na ZUŠ v Týništi nad Orlicí v roce 2005. Od svého

vzniku se věnuje interpretaci především dixielandových standardů. V roce 2007
a 2010 dosáhla velkého úspěchu, když zvítězila v ústředním kole Národní soutěže
ZUŠ v kategorii jazzových a tanečních orchestrů v Litvínově a její dva členové,
klarinetista Pavel Zemen a tubista Ladislav Lejnar, získali ocenění za mimořádný
sólový výkon.
koncertní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny
vstupné 90 Kč
Připravujeme na duben 2019: Krajská postupová přehlídka dětských skupin
scénického tance, Poslední ze žhavých milenců – Agentura Harlekýn (divadelní
představení), Velikonoční řemeslný jarmark, 25. ročník Heranovy violoncellové
soutěže, České smyčcové duo (koncertní představení), Z prokletých hor do
Albánie (cestopisná přednáška), The Backwards – Beatles revival (koncert), O
dvanácti měsíčkách (pohádka pro děti), Tančíme pro radost (představení TO ZUŠ
Ústí nad Orlicí), Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a
dospělých, Komorní filharmonie Pardubice a laureát Kocianovy houslové soutěže
2018 (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

