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ČERVENEC A SRPEN 2017
HERECKÁ PAKA 2017 - 10. ročník - lektor Petr Pochop
30. 6. - 8. 7. 2017, areál MKS, cena kurzu: 2600 Kč ( dospělí ), 2000 Kč ( děti a senioři )
rezervace: petr.pochop@seznam.cz / Tel.: 776 811 880

TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU – Divadlo Pohádka - Praha
úterý 11. 7. 2017 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 kč
Veselý příběh o dvou chroustech, kterak si stavěli z kostek, jak se hádali a vadili, až se nakonec domluvili, společně
si hráli a stavěli hrad. Pohádka o zmrzlém králi, ve které byl, nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu
nedokázal pomoci. Ale jak to tak v pohádkách bývá, kdyby byl nebyl voják Janek, který nakonec panu králi pomůže,
A pohádkový příběh o poštovním panáčkovi se známými písničkami, poštovní panáček, který se díky kouzelnému
dědečkovi polepšil a našel ztracenou poštovní písničku.

YELLOW SISTERS – koncert a capella „4 HLASY 4 SRDCE“
čtvrtek 13. 7. 2017 ve 20:00 hod., lesopark Nová Paka ( v případě nepříznivého počasí
– velký sál MKS ), vstupné 120 Kč
Yellow Sisters je ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku, r'n'b,
world music, jazzu i reggae. Pro svou hlasovou kreativitu bývají YS označovány zvukovými iluzionistkami.
Experimentují s melodií a rytmem a hledají nové způsoby práce s hlasem. Jsou nejoriginálnější českou a cappellou,
jejich tvorba je ryze autorská.

O SMOLÍČKOVI – Divadlo SemTamFór
úterý 18. 7. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč
Klasická pohádka o Smolíčkovi.

ZÁJEZD DO HOR
středa 19. 7. 2017, odjezd v 8:00 hod. z parkoviště pod náměstím, cena 150 Kč
Tradiční výlet vás v letošním roce zaveze do Rokytnice n. Jizerou k Huťskému vodopádu, dále do místa zapadlých
vlastenců – Pasek n. Jizerou, kde procházkou dojdeme ke známe hospodě Na Prdku a pokračovat budeme na
rozhlednu Štěpánku.

Červená Karkulka – LS Na Židli – Turnov
úterý 25. 7. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč
Loutková pohádka dle klasické předlohy, tak trochu s jiným koncem.

Turnaj krále Karla – Studio Damúza - Praha
úterý 8. 8. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč
Pohádka k výročí 700 let od narození Karla IV. odehrávající se v Praze v době, kdy tam král a císař žil a kdy ji
proměňoval. Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách, a tak odhalíte neznámou tvář
Karla IV....
Při tomto příběhu se skvěle pobaví nejen děti, ale i dospělí.

O Chytré kmotře lišce - Divadlo Andromeda - Praha
úterý 15. 8. v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s
důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a
své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.

***
HRUBÁ POUŤ – DOPROVODNÝ PROGRAM NA DVORKU MKS
18. - 20. 8. 2017
Návštěvníci pouti se mohou projít či zakoupit pěkný výrobek v tradiční uličce řemesel ( F. F. Procházky ), která v
sobotu i v neděli nabídne ukázku práce kováře. Dále se v sobotu můžete těšit na mlynáře a celetníka a v neděli na
krásné řemeslo paní přadlenky.

PÁTEK 18. 8.
vstupné: 80 Kč

18:00 hod. - Pavlína Jíšová
Pavlína Jíšová zazpívá v Nové Pace s dcerou Adélou Jonášovou.

20:30 hod. - Matylda
Oblíbená novopacká kapela.

SOBOTA 19. 8.
vstupné na obě pohádky: 20 Kč

14:00 hod. - Peklo s ježibabou – Divadlo Elf
Pimprlový muzikál pro herce a loutky o tom, jak kašpárek čertům utek, ježibabu vypek a kobylku si vysloužil.

16:00 hod. - Jezinky bezinky – Divadlo Elf
Tři pohádky o Smolíčkovi na motivy předloh K.J. Erbena, F. Hrubína a A. Mikulky. Představení plné chytlavých
písniček veselého skotačení mimických loutek. Herci Michal Hnátek a Josef Horák získali s touto pohádkou cenu za
nejlepší mužský herecký výkon na festivalu MINITEATRO 2015.

vstupné na kapely: 50 Kč

18:00 hod. - Jindra Černohorský & kapela
Jindřich Černohorský je zpěvák, kytarista a písničkář. V textech jeho písní se často objevují témata lásky, víry i
smyslu života. Jeho kapelu tvoří hudebníci Petr Mlích, Štěpán Plicka a Robert Prokopec.

20:30 hod. - Black Jack
Kapela z Hostinného se známými hity k poslechu i tanci.

NEDĚLE 20. 8.
10:00 hod. - KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ
vstupné: 20 Kč
Kouzelník Radek a šáša Fofo zakouzlí nejen pro děti ale i společně s dětmi.

***

ZÁJEZD KERSKO
23. 8. 2017, odjezd v 8:00 hod. z parkoviště pod náměstím, cena 200 Kč
Na tomto zájezdu navštívíme zámecký park Loučeň s Labyrintem a dále budeme pokračovat po naučné stezce
Kersko, k jedné z nejznámějších filmových restaurací, kde vaří „kančí se šípkovou a se zelím“. Na výber jsou dvě
varianty – delší trasa cca 10 km a kratší trasa přímo v okolí restaurace ( cca 5 km ).

STO LET V OČISTCI – Divadlo Artur
čtvrtek 24. 8. 2017, ve 20:00 hodin, lesopark Nová Paka ( v případě nepříznivého
počasí – velký sál MKS ), vstupné 100 Kč
„Narodit se není jednoduché. Jenomže pokud se nenarodíte, domníváte se, že je to ta nejjednodušší věc na světě.
Naštěstí. Všechno je jinak.“
Hlavním a jediným hrdinou této hry je duše. Duše, která si uvědomuje, že smrtí nic nekončí, ba naopak začíná.
Jemné monodrama od slovenského autora Vlada Bálinta s působivým podkresem hudby a písní slovenské skupiny
No Name, která je tomuto představení věnovala. Hra Sto roků v očistci přináší mimo jiné i nový pohled na samotnou
podstatu existence člověka a rozdává radost a naději v zajímavém ztvárnění herce Jindy Kriegla.

Připravujeme:
24. 9. 2017 – ČASOSTROJ
19. 9. 2017 – CHLAP NA ZABITÍ
v hlavních rolích Filip Blažek a Miroslav Vladyka ( předprodej od 2. 5. 2017 )

9. 11. 2017 – JAKUB SMOLÍK – předprodej od 11. 9.

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

