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DUBEN 2018
JIŘÍ LEHEJČEK – MADEIRA
cestopisná přednáška
čtvrtek 5. 4. 2018 v 18:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 Kč

Přednáška vám představí čtyřdenní přechod centrálního pohoří, verrady vytesané do strmých útesů nad Atlantikem a
levady ve vnitrozemí. Necháme se pokropit četnými vodopády, abychom se následně před sluncem schovali do
atraktivních tunelů, jimiž je ostrov prošpikován jako ementál. Život v malebných kamenných městečkách nám zpříjemní
vynikající kuchyně nabízející především ryby, mořské plody, roztodivné ovoce a skvělé saláty. Vinice světoznámého
madeirského, plantáže cukrové třtiny, terasová políčka, strmé silnice a především všudypřítomné květiny se pak postarají
o potěchu mimo sídla.

VÝSTAVA PORTRÉTŮ
6. 4. – 25. 4. 2018 – malý sál MKS, vstupné dobrovolné
Vernisáž se uskuteční v pátek 6. 4. 2018 v 16:00 hod.

Členové Spolku podkrkonošských výtvarníků Nová Paka se účastní „Kurzu portrétu“ pod vedením akademické malířky
Margarity Sheiko. Ukáží vám, jak složitá je cesta ke správnému portrétu přes tělesa, zátiší, lebku až po živý model. Na
výstavě uvidíte hotové portréty Margarity Sheiko a cvičné práce účastníků kurzu.
6.4.2018 v 16:00 hodin bude „Pracovní vernisáž“, na které se po kulturní vložce přichozí hosté mohou nechat nakreslit
nebo namalovat.
Výstava otevřena: po – pá: 8:00 – 16:00 hod., so + ne: 14:00 – 16:00 hod.

SESTRA V AKCI – zájezd do Karlínského divadla v Praze –
VYPRODÁNO
pátek 6. 4. 2018 v 19:00 hod., Karlínské divadlo
odjezd v 16:00 hod. z parkoviště pod náměstím

*
Divadelní festival „ S úsměvem jde všechno líp“ 10. ročník
SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK – DS HÁLEK NYMBURK
sobota 7. 4. 2018 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč

Jednu z nejoblíbenějších a nejznámějších komedií Zdeňka Trošky převedli bravurně na divadelní prkna herci z
Nymburka. Škopková, Konopníková, Kelišová, Venca, Blažena a další známé postavy vás skvěle pobaví.

PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD – DS VLASTÍK VRCHLABÍ
úterý 10. 4. 2018 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč

Divadelní hra na motivy světoznámých knih Leo Rostena v dramatizaci Miroslava Hanuše.
Během představení se seznámíte se studenty Večerní přípravné školy pro dospělé v New Yorku, které do jedné třídy
vehnala světová válka a jejich nucená emigrace. Přestože profesor Parkhill svědomitě připravuje své studenty na život v
nové zemi a učí je jejich novému jazyku, jeho snahy se často rozplynou ve slovních i kulturních nedorozuměních mezi
ním a jeho, mnohdy velmi temperamentními, studenty. Celé představení doprovází živá hudba.

PO STOPÁCH NĚŽNÉHO MUŽE – DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
pátek 13. 4. 2018 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 140 Kč

Nejdřív ji musíš pochválit: Ty jsi vážně skvělá holka! A hned potom jí řekneš: Ale myslím, že si zasloužíš někoho lepšího, než
jsem já. Jako že se s ní rozcházíš kvůli ní, chápeš?“ Komedie o hledání romanticky založených mužů, jejichž existence
nebyla nikdy zcela prokázána. Zbrusu nová autorská hra Vladislava Kracíka. V hlavní roli tři muži a jeden velký problém:
Ženy!

HUGO Z HOR - DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC
sobota 14. 4. 2018 v 16:00 hod., velký sál MKS, vstupné 40 Kč

Nejnovější pohádka z autorské dílny Divadla Tramtarie. Veselé vyprávění o tom, jaké to je, když k vám domů tatínek
přiveze z polární výpravy Yettiho, tedy sněžného muže! A jak se vlastně ten sněžný muž jmenuje? Hu- hu- Hugo!
Autorská pohádka volně inspirovaná úspěšným televizním večerníčkem Rudolfa Čechury Sněžný muž Hugo.

PÁSMO POUDAČEK JANA BUCHARA – MONTALBAN
volné umělecké ochotnické sdružení Jilemnice
sobota 14. 4. 2018 v 19:00 hod., malý sál MKS, vstupné 40 Kč

Přijďte pobejt aneb pocta Janu Bucharovi, tak vás zve vynikající divadelní společnost v čele s Tomášem Hájkem na pořad,
ve kterém představí pásmo poudaček doplněné kerkonošskými písněmi.

MANŽELÉ BARBARA A ALLAN PEASOVI V DRAMATIZACI
MIROSLAVA HANUŠE:
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH – DS
BOZKOV
úterý 17. 4. 2018 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč

Režisér Miroslav Hanuš si dílo manželů Peasových vzal jako základ své hudební komedie, která zkoumá rozdíly mezi
myšlením žen a mužů a překvapivým, avšak humorným způsobem vysvětluje důvod existence napětí a rozepří mezi
příslušníky obou pohlaví a pokouší se najít způsoby, jak se s nimi vypořádat.

DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES – DS J. K. TYL HOŘICE
sobota 21. 4. 2018 v 18:00 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč

Hubatá Plajznerka, která touží po hutném krajíci štěstí, krotí a cepuje zapomenutého čerta, aby z něho byl "pracovitej a
poctivej muskej", který by se uměl pořádně ohánět s kovářem u kovadliny i v Plajznerčině malém hospodářství.
Trepifajksl z výřečnosti téhle povedené ženské brzy pochopí, že jako člověk na tom bude mnohem lépe než jako starý,
opelichaný čert. A proto se o to člověčenství pokusí.

Speciální nabídka pro děti a studenty: vstupné na všechna představení 40 Kč.
Výhodná nabídka abonentních přenosných vstupenek na divadelní festival v
hodnotě 300 Kč / senioři 250 Kč.
Více informací v kanceláři MKS.

*
TANEČNÍ ODPOLEDNE – RADKA A VÁCLAV FAJTOVI
neděle 15. 4. 2018 v 15:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 Kč

Známé písně a příjemné melodie k tanci i poslechu vám zahrají manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou.

O SNĚHURCE – LS ROLNIČKA NOVÁ PAKA
neděle 22. 4. 2018 v 16:00 hod., malý sál MKS, vstupné 25 Kč

MALÍŘSKÝ PLENÉR NOVOPACKÉ VEDUTY – 12. ROČNÍK
28. 4. - 12. 5. 2018 - malý sál MKS, vstupné dobrovlné

Ve dnech 24. 4. – 28. 4. 2018 se pod patronací Města Nová Paka a MKS Nová Paka uskuteční malířský plenér dvaceti
malířů z Čech, Polska a Ukrajiny.
Na vernisáži v sobotu 28. 4. 2018 v 11:00 hodin můžete zhlédnout, jak účastníci plenéru vidí a ztvární naše město a jeho
okolí.
V kulturním programu vystoupí trio učitelů ZUŠ Nová Paka.

Připravujeme:
9. 5. 2018 – STARÁ SEŠLOST – TV ŠLÁGR - velký sál MKS

12. 5. 2018 – Z MUZIKÁLU DO MUZIKÁLU 2 - velký sál MKS

26. 5. 2018 – LOUTKOBRANÍ – Jírovy sady
31. 5. 2018 – DAVID DEYL S KAPELOU – velký sál MKS
8. 6. 2018 - MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
zájezd do Divadla Broadway v Praze
23. 6. 2018 – 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

ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM!

(zakoupené vstupenky jsou vratné nejpozději 3 pracovní dny před představením)

ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY

