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ČERVENEC A SRPEN 2019
ČERVENEC

ZÁJEZD DO HOR – ŠTĚPANICE – BENECKO - KŘIŽLICE
čtvrtek 11. 7. 2019, odjezd v 8:00 hod. z parkoviště pod náměstím, cena 200 Kč
příjem rezervací od 11. 6. 2019 v kanceláři v MKS.

POHÁDKA NA DVOREČKU – Mauglí Divadlo U staré herečky
úterý 16. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč
Pohádka, ve které je místo slov akce. Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi,
ztracené dítě a jedna housenka…

POHÁDKA NA DVOREČKU – DlouŠiby – Divadlo 100 opic
úterý 23. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč

Příběh prince a jeho tří podivných pomocníků je vyprávěn s aktivním zapojením publika do hry. Mírně upravená verze
známé pohádky je o princi, který uhání (na čaroději proměněném v koně) vstříc jisté záhubě. Má ale štěstí, protože potká
tři obry, kteří mají neobyčejné schopnosti, např. k večeři jedí hvězdy.
Navíc mu pomůže čarodějův sebezničující smysl pro hru.
Inscenace je doprovázena živou hudbou – akordeon a kytara.

POHÁDKA NA DVOREČKU – O Honzovi – "Nezávislá divadelní
scéna SemTamFór"
úterý 30. 7. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč

Pohádka inspirovaná známým příběhem Josefa Lady O líném Honzovi. Tomu nejlínějšímu mládenci široko daleko
předpověděla sudička, že to bude právě on, kdo zabije draka a dostane princeznu. S Honzou to však ani nehne. Leží na
peci a jestli jej má štěstí potkat, tak ať přijde za ním.

SRPEN

POHÁDKA NA DVOREČKU – O perníkovém dědkovi – Divadlo
Andromeda
úterý 6. 8. 2019 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč

Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce a tak se vydají do světa hledat štěstí.
Díky své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jestli se mu
podaří dostat se na svobodu a jak to všechno dopadne, uvidí děti v naší veselé pohádce s mnoha písničkami.

NOC NA KARLŠTEJNĚ – zájezd na hrad Karlštejn – VYPRODÁNO!
čtvrtek 8. 8. 2019 ve 20:30 hod., odjez v 15:30 hod. z parkoviště pod náměstím

*******

HRUBÁ POUŤ– DOPROVODNÝ PROGRAM
Jírovy sady – Nová Paka
16. 8. – 18. 8. 2019
PÁTEK 16. 8.

vstupné na celý večer ( obě kapely ): 80 Kč

19.00 hod. - Vladimír Walda Nerušil a Malevil Band
Nejslavnější dvojník Waldemara Matušky zazpívá nejznámější písně z jeho repartoáru jako např. Sbohem lásko, Jó třešně
zrály, Zuzana, Slavíci z Madridu, Eldorádo, Tuhle rundu platím já aj.

21:00 hod. - Matylda
Oblíbená novopacká kapela.

SOBOTA 17. 8. - program zdarma ( 10:30 – 15:30 hod. )
13.00 – 18.00 hod. dílničky pro děti
13.00 – 18.00 hod. Loutkoviště – ART Prometheus + Waxwing Theatre – 5 interaktivních
loutkových stanovišť
10.30 hod. Mikulkovy pohádky – Divadlo Elf
13.00 hod. Skautská dechovka Hradec Králové
14:15 hod. Princezna republika – sletová skladba T.J. Sokol Jilemnice
14.30 hod. Orientální tance - Martina Ahmed Čermáková
15.30 hod. Plaváček – Divadlo Elf

vstupné na celý večer ( tři kapely ): 80 Kč od 17.30 hod.

17.30 hod. MUSTR – country kapela
19.30 hod. Mariachi Azteca de Praga – mexická kapela
Mexická a latinskoamerická hudba navodí příjemnou letní atmosféru k poslechu a tanci.

21.00 hod. Každej pes jiná ves – kapela z Liberce
"Pozitivně laděná kapela, s ručením omezeným" Žánr - Pop, Rock & Roll, Country, Folk... (Od Nedvědů po Floydy)“

NEDĚLE 18. 8.
10:30 hod. - kouzelnické vystoupení pro děti – Duo Radek a Simona
vstup zdarma

********

HODINA DUCHŮ – Divadlo Artur – Praha – předprodej v MKS a IC Nová Paka
čtvrtek 22. 8. 2019 v 19:30 hod., lesopark Nová Paka, vstupné 100 Kč ( 120 Kč na místě )
( z důvodu omezené kapacity zakupujte prosím vstupenky předem )
Hrají: Eva Decastelo, Pavlína Mourková, Bořek Slezáček, Jindra Kriegel a další
V případě nepříznivého počasí bude představení odehráno ve velkém sále MKS Nová
Paka.

Tato komedie si pohrává s myšlenkou, co duchové vlastně dělají. Děj nás zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá
možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já. Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá administrativa a úředník
musí prověřit, zda duch je dostatečně uvědomělý. Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra. A když se postupně na jednom
místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, zapálené ezoteričky a dalších, bude o zábavu postaráno.
Představení se uskuteční za podpory Města Nová Paka a Pivovaru Nová Paka a.s.

VÝLET – NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY A ZÁMECKÝ PARK
CHLUMEC NAD CIDLINOU

úterý 27. 8. 2019, odjezd v 8:30 hod. z parkoviště pod náměstím, cena bude upřesněna
( více informací v kanceláři MKS )
příjem rezervací od 25. 6. 2019 v kanceláři v MKS.

DON QUIJOTE – Divadlo Klauniky - Brno

čtvrtek 29. 8. 2019 ve 20:00 hod., lesopark Nová Paka, vstupné 80/60 Kč
V případě nepříznivého počasí bude představení odehráno ve velkém sále MKS Nová
Paka.
Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani
mystifikace. V představení pod režijním vedením Bolka Polívky je užita názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový
humor a především přirozená hravost. Don Quijote Divadla Klauniky je vlastně hrou na hru v tom nejdivadelnějším slova
smyslu.

Připravujeme:
NAĎA URBÁNKOVÁ 80

V návaznosti na článek pana Miloslava Samka si dovolujeme pozvat širokou veřejnost na
koncert slavné novopacké rodačky. Je nám velkou ctí, že jeden z koncertů k významnému
jubileu Nadi Urbánkové se uskuteční právě v Nové Pace.

19. 9. 2019 – COMEDIA FINITA – Divadelní společnost Karel Soukup – rezervace
a předprodej od 5. 8. 2019, vstupné 270/250 Kč

hrají: Valérie Zawadská, Anna Kulovaná, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová a Karel Soukup

Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové. Výpovědi její
pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a
pádech umělkyně, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše
životy.

4. 10. 2019 – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA JIŘINY TAUCHMANOVÉ
18. 10. 2019 – KONCERT NADI URBÁNKOVÉ S KAPELOU
BOKOMARA - rezervace a předprodej od 9. 9. 2019
14. 11. 2019 – KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY FRAGILE – koncert slovenské
vokální hudební skupiny, kterou tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a
divadel. - rezervace a předprodej od 9. 9. 2019

19. 12. 2019 – VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE – nenechte si ujít koncert
posledního turné legendárního dirigenta s jeho orchestrem, sólisty a exkulzivním hostem
Kateřinou Brožovou – rezervace a předprodej od 1. 10. 2019

Vstupenky NA VÝŠE UVEDENÉ POŘADY LZE ZAKOUPIT JIŽ DNES V KANCELÁŘI MKS NEBO SI JE MŮŽETE REZERVOVAT NA TELEFONU

493 721 928, 737 289 732, 734 155 684; info@kultura-novapaka.cz
ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM!(zakoupené

vstupenky jsou vratné nejpozději 3 pracovní dny před představením)
ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY

