PROSINEC 2021
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
středa 1. prosince 19:00 hodin
Roškotovo divadlo
JIŘÍ KOLBABA: SEDM DIVŮ ISLANDU
Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je druhým největším ostrovem
Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo.
Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce,
vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina,
ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Autor
byl na oblíbeném Islandu již pětadvacetkrát.
cestopisná přednáška, přeložena z 9.12.2020
vstupné 170 Kč
čtvrtek 2. prosince 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM, host: J. A. Náhlovský
Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy
televizního pořadu Všechnopárty tentokrát s jediným hostem J. A. Náhlovským.
Prostor dostanou také dotazy diváků.
přeloženo z 18.11.2020 a 8.4.2021
vstupné 350 Kč
středa 8. a čtvrtek 9. prosince 9:00 – 17:30 hodin
Kulturní dům
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY
středa 8. prosince 16:00 hodin
Mírové náměstí

BALAGE BAND feat. TEREZA
pátek 10. prosince 19:00 hodin
Divadelní klub
MIKULÁŠSKÁ ROCKOTÉKA
staré pecky DJ Magistra Prochyho pro dříve narozené
vstupné 90 Kč
středa 15. prosince 16:00 hodin
Mírové náměstí
HONZA HOLEČEK & PAVEL MARCEL
čtvrtek 16. prosince 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
PIRATE SWING BAND GALA 2020-2021, host: Dan Bárta
Po superúspěšné sedmileté sérii koncertů „PIRATE SWING Band Gala“ chystá
hudební senzace oceňovaná doma i v zahraničí svá netradiční galapředstavení i
letos. Sedmnáctičlenný big band, jediná kapela v Evropě, specializující se na
vlastní swingové aranže rocku a popu, letos nabídne něco zcela ojedinělého.
„Představte si Franka Sinatru zpívat Nirvanu“, prohlásil o tělese kytarista
legendárních Queen, Brian May. Právě s touto legendou měli čeští „Piráti“ to
potěšení spolupracovat hned třikrát, naposled loni, kdy se dokonce stali jedinou
kapelou v historii krom Queen, na jejíž novém CD oficiálně zpívá Freddie
Mercury a na kytaru hraje Brian May, to vše pro charitu proti AIDS. Na svém
kontě mají 5 CD a DVD, hitparádové úspěchy v Británii, Francii, Holandsku a
dalších zemích, osm vyprodaných turné, mezinárodní ocenění trofejí Platinové
desky, status nejpopulárnější swingové kapely u nás a spolupráci s prakticky
kompletní českou špičkou (K. Gott., J. Suchý, J. Zelenková, F. Slováček, B. Josef, I.
Mládek, J. Molavcová, L. Sobota…). Band je znám svou nevypočitatelností a
humorem a nečekané spojení připravil i letos. Za doprovodu tohoto jedinečného
tělesa vystoupí zpěvák s nezaměnitelným hlasem, vynikající technikou a
projevem vzlétajícím nad tuzemský standard populární hudby Dan
Bárta (Illustratosphere, JAR, Sexy Dancers…). Vůbec poprvé se zde představí
v unikátním spojení s big bandem, můžete se tedy těšit na exkluzivní program
swing aranží Danových rockových oblíbenců.
předplatné hudební sezóny, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před
začátkem představení u pokladny, přeložený koncert z 18.12.2020
vstupné 450 Kč

sobota 18. prosince 15:00 hodin
Roškotovo divadlo
HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
Divadlo Navětvi

Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka.
Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší.
Slyšte, slyšte, pastuškové!
Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, jak si ho už od nepaměti
lidé vyprávějí. Jenomže lidé toho napovídají…
O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířátka, která u toho
skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef s Marií nekoukali…
Narození malého spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly
zástupy, které se chtěly poklonit, přinést dárky, a hlavně to pořádně oslavit!
Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem
zahřívat, kdyby mu začala být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hrdinové
hlídali, zatím žádný příběh nevyprávěl!
délka představení: 1:00 hod.
veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let a všechny, kdo ještě věří na Ježíška
vstupné 70 Kč
pondělí 20. prosince 19:30 hodin
Roškotovo divadlo
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Eric Assous
Komorní divadlo Kalich (Divadlo v Rytířské)

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé. Zatímco Phillippe je dobrák od kosti,
peněz nemá nazbyt a žije celkem spokojený život se svou přítelkyní Alicí, Bernard
je ctižádostivý a sobecký narcis, který získal skvělé místo v rodinném podniku své
ženy Nelly. Manželce je nevěrný a svou milenku navíc přivede do jiného stavu.
Kdyby se o tom jeho žena dozvěděla, přišel by o všechno, a tak požádá svého
kamaráda o pomoc. Chudák Phillippe se tak dostane do začarovaného kruhu
Bernardových lží, intrik a úskoků, dokonce se od něj odstěhuje i jeho přítelkyně.
Dokáže nevinný Phillippe ještě zachránit svůj vztah s Alicí nebo Bernardovi
všechny jeho lži projdou?
Můj nejlepší kamarád je inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie
plná nečekaných situací, která nabízí skvělé herecké příležitosti pro hlavní
mužské postavy.
Režie: Jakub Nvota

Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela
Sejnová / Lucie Okonová
Délka představení: 2:00 hod. včetně přestávky
divadelní předplatné podzimní sezóny 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a
hodinu před začátkem představení u pokladny divadla
vstupné 390 Kč
středa 22. prosince 16:00 hodin
Mírové náměstí
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
pátek 31. prosince
Mírové náměstí
SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
17:00 hodin
LUCIE DOBROVODSKÁ & VERONIKA BARTOŠOVÁ & PAKA
18:00 hodin
OHŇOSTROJ

Připravujeme na leden 2022: Sněhová královna (pohádka pro děti), Tuktukem
z Thajska až na Moravu (cestopisná přednáška).
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

