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KVĚTEN 2019
GALILEO – zájezd na muzikál do divadla Hybernia v Praze
pátek 3. 5. 2019 v 18:00 hod., cena: 790 Kč ( vstupenka ) a 260 Kč ( doprava )
odjezd v 15.00 hod. z parkoviště pod náměstím

MUZIKÁL PLNÝ HVĚZD! HVĚZDNÝ NÁVRAT LEGENDÁRNÍHO MUZIKÁLU! EXKLUZIVNĚ JEN V ROCE 2019!
Návrat jednoho z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů v původním hvězdném obsazení v Divadle Hybernia. Jeden muž,
jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna láska, jedna země, jedna otázka, jedna odpověď, a přece se točí – a
co jsi schopen obětovat ty?
Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný příběh, ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi
chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti.

TANEČNÍ ODPOLEDNE – RADKA A VÁCLAV FAJTOVI
neděle 5. 5. 2019 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.

AKADEMIE KSPV
úterý 7. 5. 2019 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné dobrovolné

KONCERT PIESŇODARY – JANO SVETLAN MAJERČÍK
pátek 10. 5. 2019 v 19:00 hod., malý sál MKS, vstupné 50 Kč

Jano Svetlan Majerčík je slovenský rodofolkový písničkář, který pochází z rázovité podtatranské vesničky Východná.
Narodil se v rodině proslulých tanečníků, sólistů souborů Lúčnice a Sľuk. V jeho tvorbě je cítit silný vztah k rodu,
lidskosti, přírodě a k Zemi. Písně Jana jsou prodchnuté vírou v dobro a lepší svět.

HRDINOVÉ – DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
neděle 12. 5. 2019 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 380/360 Kč
hrají: PETR KOSTKA, MIROSLAV VLADYKA A JAROSLAV SATORANSKÝ

Příběh o veteránech z 1. světové války je plný kvalitního a nenuceného humoru.
Dojemná komedie francouzského dramatika Géralda Sibleyrase s původním názvem „Vítr ve větvích topolů (2003)“, byla
v roce svého vzniku nominována na francouzskou prestižní cenu Molière a o tři roky později získala v Anglii cenu
Laurence Oliviera za nejlepší komedii roku.
Protagonisty této komedie jsou tři veteráni z první světové války, Gustav, Fernand a René, kteří na počátku šedesátých let
žijí v domově pro vysloužilé vojáky. Jeden je cynik s velkým srdcem obávající se vnějšího světa, druhý každou chvíli
omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, která mu uvízla v hlavě, a třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se pokouší stát
nohama pevně na zemi, v čemž mu občas brání zranění z války.
Jednoho dne se tito tři přátelé rozhodnou vzepřít životu ve výslužbě, kde jedinou perspektivu představuje smrt. Namísto
nudného sezení na verandě plánují podniknout dobrodružnou cestu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání
větvemi topolů.

PROCHÁZKA ČESKOU A SVĚTOVOU OPERETOU

úterý 14. 5. 2019 v 19:00 hod., hotel Centrál, vstupné 160 Kč, pořádá MKS Nová Paka
Účinkující : Pražští koncertní sólisté: Lydie Havláková - soprán a průvodní slovo, Jan Flégl – tenor, Vladimír
Jelen – basbaryton, za doprovodu dámského tria Harmonie ve složení: Dana Jelínková – housle, Barbora
Kučerová – violoncello, Petra Klimešová – klavír.
Zazní nejkrásnější árie a dueta z klasických operet: Mamzelle Nitouche, Tulák, Perly panny Serafínky, Rose Marie, Král
Tuláků, Veselá vdova, Žebravý student, Země úsměvů a Polská krev od skladatelů: R.Piskáčka, R. Frimla, O. Nedbala,
R.Blahníka, F. Lehára, J. Strausse, F. Hervého, C. Millöckera.

ALEXANDROVCI – zájezd do Tipsport arény v Praze – vyprodáno !
pátek 17. 5. 2019 v 19:00 hod.
odjezd v 15.30 hod. z parkoviště pod náměstím

VÍNOVÁ PAKA

sobota 18. 5. 2019 od 13:00 hod., areál MKS
předprodej: www.okurik.cz

TECHTLE MECHTLE A KOČKY
středa 22. 5. 2019 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 280 Kč ( 300 Kč v den konání pořadu )

pořádá: www.techtlemechtlerevue.cz a www.travestikocky.cz
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky uvádí nový zábavný pořad – Sny ve Vegas.
Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores, Cathrin, Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš, Martin, Honza a
Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořadem, tentokrát pod názvem ,,Sny ve Vegas“. Přijďte se přesvědčit o tom, že i když
s námi život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně jednoduchý, na to abychom si splnili své sny není nikdy
pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít zatím, o čem jste tak
dlouho snili.

SVĚTÁCI – Divadelní společnost Háta
úterý 28. 5. 2019 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 380/360 Kč

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého
nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti
společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost
dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo
mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila
Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii
Lumíra Olšovského se na jevišti objeví v alternacích: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga
Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam
Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš
Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v
ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo
„dechovkový král“ Josef Oplt.

KVÍTEK MANDRAGORY – zájezd na muzikál do divadla Broadway v Praze
pátek 31. 5. 2019 v 18:00 hod., cena: 799 Kč ( vstupenka ) a 260 Kč ( doprava )
odjezd v 15.00 hod. z parkoviště pod náměstím

Muzikálová komedie s písněmi Heleny Vondráčkové, s překvapivou detektivní zápletkou a ještě překvapivějším
rozuzlením. V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz a vzácný diamantový šperk, ale též síla
přátelství...
Titulní Kvítek mandragory je drahokam, který se místnímu zločinci rozhodne ukrást policista, aby vyřešil finanční
situaci. Naplánuje tedy, že se s bratrem a bezdomovcem (což je důvod, jak naroubovat Červenou řeku a Přejdi Jordán, jež
bezdomovci zpívají u hořící popelnice) převlečou za zpěvačky a mafiána oloupí. Příběh navíc podporují obdobné dialogy:
„Jediná možnost, jak ho přechytračit, je nachystat na něj past,“ zazní překvapivě, když je třeba děj posunout.

Připravujeme:
13. 6. 2019 – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ – lesopark
22. 6. 2019 – SLAVNOSTI SLUNOVRATU

8. 8. 2019 – NOC NA KARLŠTEJNĚ - zájezd na muzikál na hrad
Karlštejn – rezervace od 6. 5. 2019

27. 9. 2019 – ČARODĚJKA - zájezd na muzikál do divadla Goja Music Hall v
Praze - rezervace od 6. 5. 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

