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ZÁŘÍ 2017
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI – CziDivadlo Praha
neděle 10. 9. 2017 v 16:00 hod., velký sál MKS, vstupné 50 Kč
Příběh dvou sester, dobrosrdečné Alžbětky a chamtivé Agáty, kdy do jejich osudu zasáhne spravedlivý Lesní
mužíček Otakárek a jeho kouzla. Každá je štědře obdarovaná a každá dostane to, co si zaslouží. Veselá vtipná
pohádka plná písniček.

HRANÍ BEZ HRANIC VII. - Život bez bariér, z. ú., Nová Paka
úterý 12. 9. 2017 – 8:30 – 13:00 hod., areál MKS
Kulturní dopoledne divadel, písní a tanců

HELENA BUCHAROVÁ
VERNISÁŽ VÝSTAVY „KRAJKY NAŠICH BABIČEK“
sobota 16. 9. 2017 v 16:00 hod., malý sál MKS

Srdečně zveme na něžnou výstavu krajek ze soukromé sbírky pí. Heleny Bucharové roz. Kovářové z Nové Paky.
Hostem vernisáže bude Jilemský spolek paní a dívek z Jilemnice. výstava potrvá od 16. 9. do 5. 10. 2017 ( po – pá: 8:00
– 16:00 hod. / so + ne: 14:00 – 16:00 hod. - vstupné dobrovolné )

CHLAP NA ZABITÍ -

v hlavních rolích Filip Blažek a Miroslav Vladyka

úterý 19. 9. 2017 v 19:30 hod., velký sál MKS, vstupné 380/360 Kč
REZERVOVANÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI DO ÚTERY 12. 9. 2017
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může
to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou...
Komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně francouzského stylu.

CESTY HLEDÁNÍ – DIVADELNÍ SPOLEK J.J. KOLÁR - PONIKLÁ
sobota 23. 9. 2017 v 19:00 hod., velký sál MKS, vstupné 80/60 Kč
Psychologické drama Pavla Šreibra pod režijním vedením Pavlíny A. Holubcové.
Drama o mladých lidech, kteří jen těžce nalézají sami sebe a snadnou sklouznou i k těžkým závislostem.
Za roli Slávky získala Julie Janatová ocenění nejlepší herečky na divadlení přehlídce 2017 v Josefově Dole.

ČASOSTROJ - aneb toulání historickou Pakou
neděle 24. 9. 2016 – 14:00 – 17:00 hod., zajímavá zákoutí města Nová Paka
Městská knihovna, DDM Stonožka, ZŠ Husitská, ZŠ Komenského, SOŠPg, ZUŠ, Hasiči, MKS a další šikovní
lidé z Nové Paky a okolí.
Na dvoře MKS můžete navštívit stanoviště „Tady je Krakonošovo“ s dílničkami pro děti, hudbou a
občerstvením.
Od 14:30 vystoupí dětský folklórní soubor Krkonošský Horálek a po nich budou následovat lidové písně z
hor v podání Krkonošského Horalu z Vrchlabí.

SANTIAGO DE COMPOSTELA – PAVEL KOTRBA
cestopisná přednáška „Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela, aneb pěšky z České republiky až k
oceánu na západ Španělska“

úterý 26. 9. 2017 v 19:00 hod, malý sál MKS, vstupné 50 Kč
Cesta do Santiaga může být ryzí cestovatelský svátek. Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude téměř po dva
roky domovem, kytaru do ruky, jež vám bude potěšením i obživou a vydejte se pěšky z domu přes půlku rodného

kontinentu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale
životním stylem. Jaké je to spát pod širým nebem, v lesích a čerpat odtud inspiraci pro verše a písně? Jaké je to
probudit se na skále nad mořem, uvidět mihotavý, odzbrojující východ slunce, ještě se zalepenýma očima sahat po
nejlevnějším foťáku a udělat snímek, co za to stojí? A jaké je Santiago? Vše promítne, zahraje a přednese Pavel
Kotrba.

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
LUDMILA PAVLOVÁ ( housle )
BARBORA HULCOVÁ ( theorba, kytara )
středa 27. 9. 2017 v 19:00 hod., Kostel sv. Mikuláše Nová Paka, vstupné 100/80 Kč
Vynikající houslistku Ludmilu Pavlovou, studentku Hudební akademie múzických umění v Praze se silným vztahem
k Nové Pace netřeba posluchačům blíže představovat. Ludmila je pravidelným hostem závěrečného koncertu
houslové soutěže Muzika Paka a v letošním roce své umění představila v regionálním festivalu nazvaném
„Podkrkonošské hudební slavnosti“. Pro slavnostní Svatováclavský koncert si jako hosta přizvala mladičkou
umělkyni Barboru Hulcovou, která milovníkům krásné hudby zahraje na historické strunné nástroje jako je theorba
a barokní loutna.
V programu zazní skladby od skladatelů. H.I.F. Bibera, N. Paganiniho, H.V. Ernsta a T.A. Vitaliho.

PLES UPÍRŮ – zájezd do Goja Music Hall – Praha – vyprodáno
pátek 29. 9. 2017 v 19:00 hod., odjezd v 16.00 hod z parkoviště pod náměstím

Připravujeme:
11. 10. 2017 – JAN POTMĚŠIL - „ČTYŘI ŽENY KARLA IV.“
13. 10. 2017 – LIBOR FIŠER – „Víno, šunka, jazz“
9. 11. 2017 – JAKUB SMOLÍK – předprodej od 11. 9. 2017
25. 11. 2017 – CRY BABY CRY – ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA – velký sál MKS
hrají: Jaroslav Šmíd, Klára Cibulková, Kristýna Frejová a další

17. 12. 2017 – ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE -

letošním hostem bude
JOSEF LAUFER - předprodej od 2. 10. 2017 ( dvojkoncert – od 15:00 a 19:00 hod. )

CRY BABY CRY – 25. 11. 2017

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

