ČERVEN 2021
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
pondělí 7. června 19:00 hodin
Divadelní klub
JAN HRUBÝ TRIO
Barevný koncert plný překvapení a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar,
Funebráci, Astrolog, Scarborough...) je provázaný smyčcovými tahy nezmara a
sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem... ostatně,
jde o jasně „nejmladší" z Honzových hudebních působišť. V akustickém kvartetu
se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem (m.j. 5P Luboše
Pospíšila, Marsyas, Vl.Merta, Schodiště...), fenomenálním hráčem na keltskou
harfu Seanem Barrym (m.j. Lenka Filipová nebo třeba také kdysi hrál anglické
královně!) a hostujícím perkusistou Michalem Hnátkem představí matador
českých bigbítových houslí průlet vším čím je a byl. Dojde na mišíkovky,
mertovky, instrumentálky anebo irské balady v uhrančivém podání Barryho či
autorské písně Fencla.
klubový koncert
vstupné 210 Kč
sobota 12. června 15:00 hodin
Roškotovo divadlo
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Divadlo D5

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý
pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a
dobrodružství.
délka představení: 1:00 hod.
pohádka pro děti
vstupné 70 Kč

středa 16. června 19:00 hodin
Kulturní dům
KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
Koncert formace Karel Gott revival Morava vzdává poctu zpěvníku a osobnosti
Karla Gotta. Připomíná původní československou i světovou taneční a populární
hudbu. Jádro formace tvoří zpěvák Josef Bouda a klávesista Radek Verner.
vstupné 130 Kč
17. – 20. června
Roškotovo divadlo
ČESKÉ VIZE
68. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
Animační a hudební dílna, divadlo pro děti, venkovní filmové projekce.
středa 23. června 19:00 hodin
Roškotovo divadlo
SALVADOR, GUATEMALA, MEXIKO, BELIZE
Monika a Jirka Vackovi

Na malý okruh čtyřmi státy Střední Ameriky se v roce 2018 vydali Monika a Jirka
Vackovi opět se svými malými dětmi, na kolech a tradičně na těžko, tedy se vším
potřebným ke kočovnému životu v brašnách na nosičích kol. Obě děti tentokrát
seděly v sedačkách za svými rodiči a spolu s nimi poznávaly nejen zajímavé
pozůstatky mayských kultur, zdejší floru a faunu, nádherná pobřeží či drsné hory,
ale především běžný život místních lidí se všemi klady i zápory. Dvouměsíční
rodinná cyklistická pouť nakonec měřila 3471 km.
cestovatelská přednáška
vstupné 90 Kč
úterý 29. června 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
ČTYŘI DOHODY
Don Miguel Ruiz

Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které
připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody založené na
staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle
proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.
Anotace: nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné
domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete.

Hra je zpracována velmi odlehčeně, promítne se v nadsázce, volně zpracovaná,
improvizujeme.
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek.
Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník,
zvuk Martin Dušek.
vstupné 390 Kč
středa 30. června 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
PÁTÁ DOHODA
Don Miguel Ruiz

Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás
k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily
životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme
obdarovat: svobodu být sám sebou.
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek.
Spoluúčinkují: Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor Zborník,
zvuk Martin Dušek.
vstupné 390 Kč

Připravujeme na červenec a srpen 2021: Letní odpoledne, Letní promítání,
Výstava výtvarného umění, Deštivé dny – Divadlo Ungelt Praha (divadelní
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

