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DUBEN 2023 DUBEN 2023 

VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ VĚRY HÖRSTOVÉ A ELIŠKY A MIROSLAVA
JÍLKOVÝCH

Od 31.3. do 28.4. 2023  , malý sál MKS, vstupné dobrovolné  
Srdečně zveme na výstavu výtvarníků Věry Hörstové a manželů Elišky a Miroslava Jílkových.

Otevřeno: po – pá: 8:00 – 16:00, so, ne, svátek: 14:00 – 16:00.

MŮŽEM I S MUŽEM 2 – VIP Art Company
úterý 4.4. 2023 v 19:00, velký sál MKS, vstupné 420/400 Kč

Hrají: Eva LEINWEBEROVÁ, Vanda HYBNEROVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Dáša
ZÁZVŮRKOVÁ 

Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Vtipná autorská férie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do
očí… Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty? A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom

nádherném stavu milovat a být milován… Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? 

VELIKONOČNÍ DOVÁDĚNÍ – ve spolupráci se spolkem AlPaka
sobota 8.4. 2023 od 14:30, MKS Nová Paka, vstupné dobrovolné

Odpoledne plné jarních dílniček, dobrot a hudby. Od 16:30 bude ve velkém sále pro děti připraven hravý hudební program s dvojicí
Vanda a Standa. Vstupné na pořad je 50 Kč.

SLAVNOSTNÍ KONCERT 20+
Smíšený pěvecký sbor Hlas při MKS Nová Paka
sobota 22.4. 2023 v 19:00, velký sál MKS, vstupné dobrovolné

Sbor řídí Alena Lelková, klavírní doprovod Monika Chmelařová, moderují Hana Fejfarová a Ondřej Macháček.
Jako hosté vystoupí:

AURUM - smíšený pěvecký sbor z Chomutova (sbor řídí Magda Martincová)
BOŘIVOJ - smíšený pěvecký sbor z Lomnice nad Popelkou (sbor řídí Petra Lukavcová)

Martina Včeláková a Jakub Junek – houslisté



14. ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU 14. ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU 
„S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“„S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“

BACK TO BULLERBYN  - Divadlo Športniki Praha
středa 12.4. 2023 v 19:00, velký sál MKS vstupné 100/80 Kč

Divadlo Športniki vzniklo v lednu 2011 v Mariboru. Členové souboru, jehož spoluzakladatelem je umělecký šéf divadla Drak Jakub
Vašíček o sobě píší: Jsme nejlepší sportovci mezi divadelníky a nejlepší divadelníci mezi sportovci. Řídíme se krédem Sport je divadlo,

divadlo je sport.  Soubor tvoří absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze a Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani.

Představení v režii Jakuba Vašíčka je velmi volně na motivy knihy Astrid Lindgrenové „Děti z Bullerbynu”. Co se stane s Bullerbynem,
když člověk dospěje? Kdo koho miluje, kdo na koho žárlí, kdo s kým a kdo bez koho…? Prostě všechno, co jste kdy chtěli vědět o

Bullerbynu a báli jste se zeptat…první českoslovinská loutková soap opera s živými herci.  Tato volná adaptace slavné dětské knihy je
výjimečná z mnoha důvodů.  Vizuálně-zvuková lahůdka, ve které se toho na ploše pouhé jedné hodiny děje tolik! Hudební složka,

která v tomto případě drží celé představení pohromadě, mu dává ideu, a také se v ní skrývá překvapivá pointa: celé je to vlastně o tom,
že legendární švédská skupina ABBA vznikla z odrostlých dětí z Bullerbynu!

O PEJSKOVI A KOČIČCE – Divadlo PUK
sobota 15.4. 2023 v 16:00, velký sál MKS, vstupné 50 Kč

Pohádková inscenace podle známé předlohy Josefa Čapka. Uvidíte, jak pejsek s kočičkou myli podlahu, pekli dort, našli panenku,
která tence plakala a také o pyšné noční košilce.

MAŠKARÁDA ANEB FANTOM OPERY – DS Krakonoš Vysoké nad
Jizerou

pátek 21.4. 2023 v 18:00, velký sál MKS, vstupné 140/120 Kč
autor: Terry Pratchett v překladu Jana Kantůrka / režie: Marie Brtková – Trunečková

Po covidových letech opět v Nové Pace přivítáme jedinečný soubor z Vysokého s velevýpravným představením s živou hudbou a
originálními písněmi. Diváky čekají dvě hodiny legrace, kouzel (nejen jevištních), vynikajících výkonů  souboru jak na jevišti, tak za
ním (technika) i pod ním (orchestr). Choreografii vytvořil Martina Packa, hudbu na texty Libora Sigmunda napsal a nazkoušel

Adam Bartoň a kostýmy připravila Iva Růžičková.

TAK NĚJAK SVĚTÁCI – Divadelní soubor Vlastík Vrchlabí
pondělí 24.4. 2023 v 19:00, velký sál MKS, vstupné 100/80 Kč

Jedna z nejoblíbenějších komedií šedesátých let je příběhem trojice ženatých venkovských fasádníků, kteří se rozhodnou proniknout
do tajů nočního života metropole. Po špatné zkušeností v luxusním Diplomat Grillu se rozhodnou, že musejí být k nerozeznání od

pražských lvů salónů. Skopec, Petrtýl a Prouza si proto pořídí příslušné večerní obleky a dokonce absolvují lekce společenské výchovy
a tance u emeritního profesora Dvorského. Když zedníci převlečení za gentlemany konečně okouzlí tři elegantní krásky, netuší, že ty

si – podobně jako oni – na lidi velkého světa jen hrají…

NERUŠIT, PROSÍM! - DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou
čtvrtek 27.4. 2023 v 19:00, velký sál MKS, vstupné 100/80 Kč

Detektivní bláznivá komedie anglického autora Raye Cooneyho. Fraška plná suchého anglického humoru a nedorozumění o tom, co
všechno může způsobit jedna nevěra, jedna záhadná mrtvola a jedno rozbité okno. Vše se odehrává v hotýlku Westminster, kde se

poslanec britského parlamentu schází se svou milenkou, která je však zároveň sekretářkou šéfa opozice. Kvůli nepředvídané náhodě
ztratí kontrolu nad děním v hotelu a hra nabírá nečekaný spád. 

Děti a studenti na všechna představení ochot. souborů: 60 Kč
Abonentní vstupné pro seniory na všechna představení: 300 Kč
Abonentní vstupné pro dospělé na všechna představení: 400 Kč



Připravujeme:Připravujeme:

20.5.2023 – LOUTKOBRANÍ20.5.2023 – LOUTKOBRANÍ

5.6.2023 – FAMÍLIE – Divadlo Na Fidlovačce 5.6.2023 – FAMÍLIE – Divadlo Na Fidlovačce 
velký sál, vstupné 400/380 Kč v prodeji od 24.4. 2023velký sál, vstupné 400/380 Kč v prodeji od 24.4. 2023

15.6. 2023 – SEXEM KE ŠTĚSTÍ – Divadelní agentura Fanny15.6. 2023 – SEXEM KE ŠTĚSTÍ – Divadelní agentura Fanny
– Jírovy sady– Jírovy sady

24.6. 2023 – SLAVNOSTI SLUNOVRATU24.6. 2023 – SLAVNOSTI SLUNOVRATU

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
www.rezervace.kultura-novapaka.cz

ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE ČI VRACEJTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM!

ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENYZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY     
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