ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2011
neděle 1. 5.

SOUČASNÝ IZRAEL OČIMA KŘESŤANA
Přednáška Aleny Krausové, spolupracovnice Domu
modlitby pro všechny národy v Jeruzalémě
Pořadatel: Apoštolská církev Trutnov
malý sál Národního domu ** 14:30 hodin

pondělí 2. 5.

IVAN KRAL SE SKUPINOU, HOST: IVAN HLAS
Koncert
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

úterý 3. 5.

TEREMIN
Předplatné - Činoherní divadlo (Dejvické divadlo, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

středa 4. 5.

PROBUZENÍ JARA
Předplatné - Divadlo a hudba (Městské divadlo Brno)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

6. - 7. 5.

UŽ HO NESOU! aneb O třech branách trutnovských
Trutnovské dračí slavnosti
Pořadatel: Trutnov - město draka, o. s.
Krakonošovo náměstí

středa 11. 5.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
Koncert - host: November 2nd
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

sobota 14. 5.

STRAŠIDLÁCI
Putování pohádkovým lesem za neznámými a téměř
vyhynulými strašidly
Pořadatel: SCT
Městský park ** start průběžně 13:00 - 15:00 hodin

sobota 14. 5.

MARKÉTA IRGLOVÁ & BAND
Koncert v rámci festivalu Jazzinec
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro kulturu
a volný čas, tiskárnou Tisk Ofset, a. s., Úpice a realitní
kanceláří Dobré bydlo
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pondělí 16. 5. ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodin
úterý 17. 5.

NAŠE PÍSNIČKA
Pořad pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov **
8:30 a 10:00 hodin

čtvrtek 19. 5.

CHOREA CORCONTICA: JARNÍ KONCERT
Smíšený pěvecký sbor zve na tradiční koncert,
spoluúčinkují žáci ZUŠ Úpice
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 20. 5.

PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, SCT
a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30 hodin

pátek 20. 5.
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KNÍŽE MYŠKIN JE IDIOT
Předplatné - Divadlo a hudba (Divadlo Husa na provázku, Brno)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

sobota 21. 5.

OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY
Zábavné odpoledne na vrchu Šibeník s kapelou
Znovuzrození
Pořadatel: SCT, Klub vojenské historie Trutnov a město
Trutnov
vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **
15:00 hodin

pondělí 23. 5. TANEČNÍ SEMINÁŘ S MARKÉTOU TOMEŠOVOU
Podrobnosti v samostatném článku
Pořadatel: Občanské sdružení Studio ve spolupráci se
ZUŠ Trutnov
středa 25. 5.

ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin

čtvrtek 26. 5.

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Akce pro děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 26. 5.

EURYTMIE - CESTA PROMĚNY V DĚTSTVÍ
I V DOSPĚLOSTI
Praktická ukázka eurytmie
Pořadatel: Přátelé alternativního vzdělávání
v Trutnově a okolí, o. s.
Taneční sál ZUŠ Trutnov (Školní ul.) ** 18:00 hodin

čtvrtek 26. 5.

TANEČNÍ SEMINÁŘ S MARKÉTOU TOMEŠOVOU
Podrobnosti v samostatném článku
Pořadatel: Občanské sdružení Studio ve spolupráci se
ZUŠ Trutnov

sobota 28. 5.

HOFFMANNOVY POVÍDKY
Zájezd do Hradce Králové (Artkino Centrál) na přímý
přenos představení z Metropolitní opery New York
Jen pro předem přihlášené!
Pořadatel: SCT
sraz u společenského centra UFFO v 17:00 hodin

VÝSTAVY
do 7. 5.

LEONIDAS KRYVOŠEJ A LUCIE HRUŠKOVÁ: DRAČÍ HRY
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 15. 5.

ODLESK FESTIVALU „DNI GÓR“ V TRUTNOVĚ
Výstava fotografií Piotra Snopczyńského a Jaroslava
Bartoše v rámci projektu „Jsme stejní - Świdnica a
Trutnov“. Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání
filmu

do 17. 5.

ALEŠ LAMR: KOSMICKÉ TERITORIUM
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

do 3. 6.

ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODNÍ PARKY USA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

29. 4. - 29. 5.

OTEVŘI KNÍŽKU JAKO VRÁTKA ...
Vernisáž 28. 4. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

2. 5. - 30. 6.

VLADIMÍR PAVLAS: MEZI NEBEM A ZEMÍ
Výstava zajímavých fotografií letadel z leteckých dnů
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

3. - 21. 5.

IVO ŠTĚPÁNEK: ÚSMĚVY, OBRAZY
Vernisáž 2. 5. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie Lada
Galerie Lada (Bulharská 54)

6. 5. - 19. 6.

PAPÍRNY A VÝROBA PAPÍRU V KRKONOŠÍCH
A PODKRKONOŠÍ
Vernisáž 5. 5. v 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci s Občanským sdružením Trutnov - město draka
a Občanským sdružením Bezinky
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

12. 5. - 12. 6.

PETR NIKL: BLÁZNÍČEK
Vernisáž 11. 5. v 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

17. 5. - 30. 7.

OTAKAR METLIČKA: NAMASTE Z NEPÁLU
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu

25. 5. - 6. 7.

JAN GEMROT, MARTIN KÁMEN, ONDŘEJ OLIVA:
ZKLAMÁNÍ Z RÁJE II.
Vernisáž 24. 5. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO

KURZY
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
neděle 1. 5.

KOŠE Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Základy pletení košů, dno, vypletení koše, ucho koše
9:00 hodin ** kurzovné 1000 Kč (celodenní kurz,
včetně občerstvení)

středa 4. 5.

MALOVANÉ ZRCADLO
Práce s akrylovými barvami, způsoby nanášení a kombinace barev, kresba
15:00 hodin ** kurzovné 90 Kč (děti)

pondělí 9. 5.

KERAMIKA - MODELOVÁNÍ, FIMO, SAMOTVRDNOUCÍ
HMOTY, FUN CLAY
Keramické hlíny, modelovací hmoty - vlastnosti, způsob
zpracování, srovnání ceny, vlastností a výhod několika
druhů modelovacích hmot. Nástroje a pomůcky - jak
nahradit speciální nástroje běžně dostupnými. V ceně
keramika včetně výpalu, souprava Fimo šperků a přívěšku z Fun clay, metodický materiál. Kurz je akreditován
MŠMT, vhodné pro pedagogické pracovníky.
14:00 hodin ** kurzovné 600 Kč

středa 11. 5.

FIMO ŠPERKY PRO DĚTI
Práce s FIMO hmotou a vytvoření sady šperků
15:00 hodin ** kurzovné 90 Kč (děti)

sobota 14. 5.
neděle 15. 5.

MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU:
PASTELKY
Technika kresby, která propojí pravou a levou hemisféru a umožní každému během 2 dnů zvládnout
portrét. Druhá část „Pastelky“ navazuje na první
kurz, kdy zvládneme kresbu barvami. Pro začátečníky
začíná kurz v 9 hodin. Ti, co už absolvovali kurz kresby
tužkou, začínají ve 13 hodin. Sadu pastelek s sebou,
možnost zapůjčit v dílně nebo zakoupit na místě za
zvýhodněnou cenu.
Kurzovné: 9:00 hodin - 1950 Kč, 13:00 hodin - 1450 Kč

středa 18. 5.

KERAMIKA DO ZAHRADY
Keramická tvorba pro děti i dospělé
15:00 - 19:30 hodin ** kurzovné 70 Kč (děti), 220 Kč (dospělí)

ČERVEN 2011
čtvrtek 23. 6.
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MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Pořadatel: SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné
70 Kč ** předprodej vstupenek od 23. 5. v Inforecepci
UFFO a TIC

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov pořádá

TANEČNÍ SEMINÁŘE S MARKÉTOU TOMEŠOVOU
pondělí 23. května
18:15 - 18:55 hodin STREČINK
Jemné protahování je dobrou přípravou na následující seminář. Důraz bude kladen na postupné zahřátí těla a získání síly v protažení.
Cena: dobrovolný příspěvek
19:00 - 20:30 hodin TRADIČNÍ TANEC Z JIŽNÍ ITÁLIE
Během semináře se seznámíme nejen s rytmem a základními tanečními kroky „Ballettu“, ale i s jeho jednoduchou tradiční choreografií. Seminář je vhodný pro muže i ženy.
S sebou: pohodlné oblečení, tančíme bez obuvi nebo v ponožkách.
Seminář probíhá v tanečním sále v budově ZUŠ ve Školní ulici. Cena
semináře: 100 Kč
čtvrtek 26. května
18:15 - 18:55 hodin STREČINK
Jemné protahování je dobrou přípravou na následující seminář. Důraz bude kladen na postupné zahřátí těla a získání síly v protažení.
Cena: dobrovolný příspěvek
19:00 - 20:30 hodin SOUČASNÝ TANEC
Seminář je vhodný pro všechny, kteří se chtějí odreagovat pomocí
tance, zvýšit svoji fyzickou kondici, flexibilitu a zároveň se nechat
inspirovat novými pohybovými možnostmi.
S sebou: pohodlné oblečení, tančíme bez obuvi nebo v ponožkách.
Seminář probíhá v tanečním sále v budově ZUŠ ve Školní ulici. Cena
semináře: 100 Kč
Lektor: Markéta Tomešová M.A. studovala současný tanec v Norimberku. Jako tanečnice pracuje s vlastními choreografiemi pro projekty: taneční divadlo, taneční video, performance ve spolupráci
s více umělci a vyučuje taneční workshopy v Německu, České republice a Itálii.
Žádáme zájemce, aby se přihlásili do 20. května 2011 na e-mailové
adrese: matyskovab@seznam.cz, informace na tel. 737 814 622.

ŽÁCI ZUŠ TRUTNOV EXCELOVALI
V KLAVÍRNÍ SOUTĚŽI
Soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír se koná pouze
jednou za tři roky, o to více je každé umístění v této soutěži ceněno.
Po úspěších v okresním kole letos naši žáci slavili doslova historický
úspěch i v kole krajském. Lukáš Červený, Karolína Červená, Tomáš
Taláb, Martin Taláb a Tereza Ticháčková obsadili ve svých věkových
kategoriích čtyři první a jedno 2. místo (z celkem 11 věkových kategorií)! První tři jmenovaní navíc postoupili do celostátního kola
a Lukáš Červený se k tomu stal absolutním vítězem celé soutěže. Takového výsledku nedosáhla v letošní soutěži žádná jiná ZUŠ z našeho kraje. Vedení ZUŠ Trutnov chce tímto pogratulovat všem oceněným žákům i jejich učitelkám - paní Evě Houskové a Lucii Viesnerové
(která navíc získala zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení)
za skvělou reprezentaci ZUŠ Trutnov i celého města. Bez nadsázky
lze říci, že se ZUŠ Trutnov těmito výsledky zařadila mezi nejúspěšnější základní umělecké školy v Královéhradeckém kraji!
Kromě klavírního oddělení získali skvělá soutěžní umístění i další
žáci: v okresním kole národní soutěže ve hře na kytaru obsadili první postupová místa Martina Skučková a Vít Beneš, v krajském kole
soutěže ve hře na smyčcové nástroje skončila violoncellistka Tereza
Klempířová na 3. a houslista Lukáš Červený na 2. místě.
Jana Traspeová
zástupkyně ředitele

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
PASTÝŘI, UZENÁŘI, MLYNÁŘI A PERNÍKÁŘI

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

čtvrtek 26. 5. ** 16:00 hodin

OTEVŘI KNÍŽKU JAKO VRÁTKA ...
29. 4. - 29. 5.
Výstava prezentuje ukázku celoroční práce výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Trutnově na téma kniha, která je zde
představena očima dětské fantazie. K vidění budou kresby, malby, grafiky i práce z keramiky a dalších jiných materiálů, ilustrace
k básním a příběhům, originální ruční vazby či autorské knížky.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 28. 4. od 17:00 hodin.

PAPÍRNY A VÝROBA PAPÍRU
V KRKONOŠÍCH A PODKRKONOŠÍ
6. 5. - 19. 6.
Výstava přibližuje historii výroby papíru v regionu od 16. století
do současnosti. Papírenství má v našem regionu velkou tradici,
neboť papírna v Trutnově se prvně připomíná již v roce 1505.
Jedná se o třetí nejstarší papírnu na našem území. Na výstavě
budou připomenuty papírny v okresech Trutnov a Semily, jako
například ve Svobodě nad Úpou, Bohuslavicích, Prkenném Dole,
Semilech, Pasekách nad Jizerou či Hostinném. Posledně jmenovaný podnik je v provozu dodnes, podobně jako provozovny
v Dolní Branné a Pasekách nad Jizerou. K vidění budou výrobky, plány, obrazy, fotografie a další materiály dokumentující papírenskou výrobu v regionu. Součástí výstavy bude papírenská
dílna s ukázkou výroby ručního papíru. Návštěvníci dílny budou
mít možnost zakoupit si originální papíry s vodoznakem a na
místě si je potisknout. Papírenská dílna bude v muzeu otevřena
ve dnech 7. 5., 10. 5. - 13. 5. a 17. 5. - 20. 5. Výstava je realizována ve spolupráci s Občanským sdružením Trutnov - město draka
a Občanským sdružením Bezinky.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. od 17:00 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
KVĚTEN - ČAS LÁSKY A NADĚJÍ
Ve středu 25. 5. od 9 hodin proběhne ve studovně další z pravidelných
setkávání nejstarších návštěvníků knihovny. Společně prožijeme čas
věnovaný lásce v próze a poezii českých i světových autorů. Věříme,
že vybrané texty okouzlí a podmaní si naše posluchače a stanou se
majetkem jejich srdce. Poslech čteného slova bude zpříjemněn písněmi o lásce v podání Dagmar Středové.
Akce je určena pro zvané nejstarší návštěvníky z řad našich čtenářů.

NOC S ANDERSENEM
V dubnu jsme již po sedmé prožili s dětmi pohádkovou noc v knihovně. Ta letošní se nesla v duchu stého výročí narození Václava Čtvrtka. Děkujeme maminkám zúčastněných dětí, že jim připravily velmi
pěkné a nápadité kostýmy, které tematicky ladily s pohádkovými
postavami oslavovaného spisovatele. Využíváme této možnosti
a děkujeme také panu I. Fišerovi, který ukázkou cvičení tai-či velmi
pěkně a pro děti poutavým způsobem ozvláštnil naši pohádkovou
noc. Děti usínaly až okolo druhé hodiny ranní - spokojené a šťastné,
což bylo naším cílem.
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Květnovým podvečerem v oddělení pro děti ukončíme vyprávění o zapomenutých řemeslech. Bylo to vyprávění o lidech a věcech, o tvořivé práci, o harmonii mezi tvarem a účelem, barevností
a zdobností vyráběných předmětů. Určitě se nám při setkáváních
jedenkrát za měsíc nepodařilo postihnout celou šíři rukodělné výroby, ale doufáme, že se nám alespoň trochu podařilo přiblížit, v čem
spočívá tajemství dokonalosti řemeslného zpracování materiálu,
dokonalosti, kterou dodnes obdivujeme. Součástí jako vždy bude
výtvarná dílna a oblíbené pohybové hry.

ROSTU S KNIHOU
I v květnu bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde ve středu 25. 5. od 9 do 11 hodin mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými
knížkami a stejně starými kamarády.
Stejná akce proběhne v pondělí 16. 5. od 9 do 11 hodin i v pobočce
knihovny v Horním Starém Městě.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz

PETR NIKL: BLÁZNÍČEK
Ve středu 11. 5. v 17:00 hodin bude v městské galerii unikátní
performancí autora zahájena výstava Petra Nikla. Rozběhne se
tak jedna z nejprestižnějších akcí nejen této galerijní sezony, ale
ojedinělá expozice v rámci celé historie Galerie města Trutnova. Petr Nikl je jeden z nejoriginálnějších žijících českých umělců
a jeho všestranné umělecké působení je stále populárnější nejen
v Čechách, ale i v zahraničí. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, člen skupiny Tvrdohlaví, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého je známý nejen jako autor maleb, kreseb a grafik, jež
okouzlují diváky precizním technickým provedením stejně jako
svéráznou poetikou, ale také jako tvůrce půvabně ilustrovaných
publikací, za něž několikrát obdržel Cenu Ministerstva kultury
za nejkrásnější knihu roku. Jeho nespoutaná fantazie se uplatnila při několika stovkách performancí, divadelních vystoupení
i koncertů, při kterých rozvíjí svou dětskou hravost a umožňuje
sobě i divákovi vnímat svět rozumem nezatíženým pohledem dítěte. V posledních letech se také věnuje vytváření interaktivních
expozic, které dávají prostor k radostné hře dospělým i dětem.
Blázníček, výstava, která nám všem umožní překročit hranice rozumu a vydat se do světa nespoutané fantazie, bude přístupná
až do 12. června 2011.

ZBYNĚK ŠANC: PŘÍRODNÍ PARKY USA
Milovníci krajinářské fotografie si jistě přijdou na své při výstavě
jednoho z klasiků trutnovské fotografické školy. Až do 3. června
2011 je ve výstavních prostorách v budově městského úřadu k vidění série snímků Zbyňka Šance, jež pořídil při své loňské cestě
do Spojených států.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

IVAN KRAL SE SKUPINOU, HOST: IVAN HLAS

Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s., ve spolupráci se Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas, tiskárnou Tisk
Ofset, a. s., Úpice a realitní kanceláří Dobré bydlo

MARKÉTA IRGLOVÁ VE SVĚTOVÉ PREMIÉŘE
A POPRVÉ V TRUTNOVĚ!
sobota 14. 5. * Koncertní síň B. Martinů * 19:00 hodin
Druhý květnový týden bude 7 pódií v Čechách a na Moravě patřit domácí polovině dvojice Hansard - Irglová. Jednou ze zastávek na vůbec
prvním sólovém turné Markéty Irglové bude v sobotu 14. 5. i Trutnov.
Není náhodou, že si Markéta Irglová pro své první sólové miniturné vybrala právě ČR a ne Spojené státy, ve kterých v současné době
žije a kde se jejímu projektu s Glenem Hansardem, nazvanému
Swell Season, tolik daří.
Vloni v prosinci skončilo koncertem na Islandu dvouapůlleté světové turné Swell Season, během kterého kapela třikrát objela svět.
Vyprodala prestižní světové scény, včetně opery v Sydney, newyorské Radio City Music Hall nebo londýnské Royal Albert Hall. Oba
hudebníci se poté dohodli, že si dají několikaměsíční pauzu na odpočinek a rozmyšlenou co dál. Markéta čas využila k natočení sólového alba. Vyjít by mělo v srpnu u prestižního amerického labelu
ANTI, stejného, který vydává např. Toma Waitse. Ještě předtím, než
Markéta vyrazí na americká pódia, představí svůj projekt v ČR. Na
turné s sebou přiveze tři americké muzikanty, jež se na nahrávání
alba podíleli. Budou to Aida Shahghasemi, virtuoska hry na perský
buben Daf, Tim Iseler (basová kytara) a Simon Good (kytary).
Markéta Irglová byla na festival Jazzinec zvána už od vydání alba The
Swell Season (2006). Když už se přiblížila dohoda, došlo k nominaci
a následnému zisku Oscara, který odstartoval mediální hon a hlavně
zájem pořadatelů z celého světa. S Markétou jsme zůstali v kontaktu
a jsme poctěni, že jsme jediným novým městem na jejím prvním sólovém turné a zároveň jedinou zastávkou na sever od Prahy.
Markéta si Trutnov vybrala i proto, že jí učarovala atmosféra jazzincových fotografií z Koncertní síně B. Martinů (starého kostela)
a právě zde si přeje mít svůj koncert.
Jazzinec tak bude mít svou „májovou afterpárty“ - mimořádný koncert jediné české umělkyně oceněné Oscarem. Předprodej vstupenek
zajišťuje od 21. 4. Inforecepce UFFO a Turistické informační centrum.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY SCT
Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trutnovska
pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO (pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin, tel. 499 300 999, e-mail: info@uffo.cz),
Turistické informační centrum Trutnov (pondělí - pátek 9:00 - 18:00
hodin, sobota 9:00 - 12:00 hodin, tel. 499 818 245).
Vstupenky je možné zakoupit též v pokladně kina Vesmír, a to
v čase 18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 hodin ve dnech promítání.
Rezervace vstupenek zajišťuje pouze Inforecepce UFFO. Zarezervované vstupenky si však můžete vyzvednout (zakoupit) nejen v Inforecepci UFFO, ale rovněž v kině Vesmír.
Na většinu pořadů je možné zakoupit vstupenky on-line na
www.uffo.cz.
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Koncert Ivana Krale a Ivana Hlase ve společenském centru UFFO
nebude jejich prvním setkáním. V polovině 90. let vydali společné
album pod názvem Alias, což bylo jednorázové seskupení muzikantů, kteří se sešli za účelem natočení alba pohodové rockové
muziky po vzoru Traveling Wilburys.
Ivan Kral je rocker s českými kořeny a světovým věhlasem. Během
své kariéry spolupracoval jako koncertní či studiový muzikant s celou řadou výrazných osobností světové hudby (např. Patti Smith,
Iggy Pop). Do Česka se hudebník začal vracet v devadesátých letech. Kromě vlastní tvorby také produkoval řadu desek českých interpretů, mezi které patří například Aneta Langerová nebo Mňága
a Žďorp. Nejznámější deskou je asi album skupiny Lucie „Černý
kočky, mokrý žáby“ - nedávno bylo oceněno českými akademiky
jako Nejlepší deska dvacetiletí.
Zpěvák a kytarista Ivan Hlas byl členem několika skupin (Navi Papaya, Nahlas, Růžový brejle a další). Od roku 2006 vystupuje převážně
v komorní sestavě Ivan Hlas Trio (Norbi Kovács - kytara, Jaroslav Olin
Nejezchleba - violoncello, Ivan Hlas - kytara), se kterou vydal zatím
poslední album „Láska jako oliva“. Je autorem celé řady hitů - Tip,
Ta, Dýda (Karlín), Na kolena, Malagelo, Aranka umí hula hop.
pondělí 2. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 280 Kč (přízemí), 260 Kč (balkon) ** předprodej
vstupenek od 11. 4.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
Host: November 2nd
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců, ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí.
Spoluzakládal jednu z nejslavnějších českých kapel 60. let The Matadors, dále prošel Orchestrem Karla Duby, založil první vlastní kapelu New Force. Posléze byl krátkodobě angažován jako sólový
kytarista v George & Beatovens Petra Nováka. S kytaristou Radimem Hladíkem založil Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval na
první desce Meditace. Po odchodu ze souboru jej bubeník Jaroslav
„Erno“ Šedivý pozval do další slavné kapely tehdejší doby, Flamenga. S ním natočil Vladimír Mišík legendární album Kuře v hodinkách. Dříve než album stačilo vyjít, Flamengo se rozpadlo. V roce
1974 založil skupinu ETC.., se kterou - přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech - koncertuje dodnes.
Ve společenském centru UFFO představí Vladimír Mišík písně z loni
vydaného CD Ztracený podzim a samozřejmě i své největší hity
(např. Stříhali dohola malého chlapečka, Variace na renesanční
téma, Špejchar blues).
Hostem koncertu bude skupina November 2nd, která zatím nahrála 2 alba a koncem dubna vydá album třetí. Skupina se může pyšnit
mimo jiné vítězstvím v prestižní soutěži pro začínající hudebníky
Jim Beam Music.
středa 11. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 240 Kč, v den koncertu 280 Kč **
předprodej vstupenek od 11. 4.

SEDMIKRÁSKA
Divadelní scéna pro děti

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Jak to dopadlo s výtvarnou soutěží v březnu? Výherkyně v kategorii od 4 let: Nicole Friedrichová, Sára Kasperová, Ester Kasperová.
Pro svou odměnu si mohou dívky přijít se svými rodiči během května do Inforecepce UFFO.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
TEREMIN

KNÍŽE MYŠKIN JE IDIOT

Předplatné - Činoherní divadlo (Dejvické divadlo, Praha)

Předplatné - Divadlo a hudba (Divadlo Husa na provázku, Brno)

Hra vychází z osudů skutečné postavy, ruského vědce, hudebníka, ale
také tajného špiona Lva Sergejeviče Teremina. Teremin prožil prakticky celé dvacáté století (1896 - 1993) a jeho život by zasluhoval záznam do Guinessovy knihy rekordů, pokud by existovala kategorie:
člověk s nejpozoruhodnějšími životními osudy. Narodil se v Petrohradě, vystudoval inženýrství, studoval i hru na violoncello. Od počátku
dvacátých let se věnoval zdokonalování vlastního vynálezu (thereminvoxu), který byl sestrojený původně jako alarm - jako takový byl
i prezentován samotnému V. I. Leninovi v jeho pracovně. Toto neobvyklé zařízení jej zaujalo natolik, že poslal Teremina na koncertní turné po Rusku, otřásaném občanskou válkou. Lenin totiž v thereminvoxu spatřoval ideální nástroj k propagaci plánu elektrifikace Ruska …
Režie: Petr Zelenka. Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička,
Jiří Bábek, Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová/Klára Melíšková, Jaroslav Plesl, Eliška Boušková, Pavel Šimčík, Václav Jiráček, Petr Koutecký.
úterý 3. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vyprodáno ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo - vstup
na abonentky

Kníže Myškin přichází do Petrohradu, aby ho zachránil. Je zábavný,
je dojemný a je nevinný. Má všechny vlastnosti, které jsme už poztráceli - a ani nevíme kdy ... Zobrazován je svět bez Boha, zmítající
se v poryvech vášní, plytkých slovech a beznadějných činech. Kníže
Myškin - idiot vstupuje do tohoto světa s nadějí, aby byl následně
zničen všemi, kteří v něho doufali. Inscenace roku 2004 v anketě
Divadelních novin. V hlavní roli dojemně křehcí Pavel Liška nebo
Jiří Vyorálek.
Režie: Vladimír Morávek. Hrají: Pavel Liška j.h. nebo Jiří Vyorálek, Eva Vrbková, Marek Daniel j.h. nebo Luboš P. Veselý, Ivana
Hloužková, Gabriela Ježková, Kateřina Šudáková, Ivana Uhlířová
j.h., Pavel Zatloukal, Alena Ambrová, Radim Fiala, Kateřina Mančalová a další.
pátek 20. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin **
předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 355, 325, 285 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 4.

PROBUZENÍ JARA

Koncert v rámci Dvořákova festivalu pořádá město Trutnov,
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
a České doteky hudby Em-Art, o.p.s.

Předplatné - Divadlo a hudba (Městské divadlo Brno)
Jazzrockový muzikál. Evropský svět divadla zná dobře dílo německého dramatika Franka Wedekinda a jeho Probuzení jara (Frühlings Erwachen, 1891). Tuto kdysi skandální tragédii dětství a dospívání věnoval autor rodičům a učitelům, které označil za skupinu
lidí totálně netečných a lhostejných k potřebám mladé generace.
Nové pojetí z pera amerických autorů, libretisty a textaře Stevena
Satera a skladatele Duncana Sheika, je v podobě muzikálové adaptace naprosto novátorské, otevřené a strhující. Americký libretista
a textař Steven Sater a skladatel Duncan Sheik přinesli na jeviště dílo
nebývalé otevřenosti a pravdivosti, které s tradovaným muzikálovým sklonem k sentimentu a romantičnosti nemají nic společného.
Příběh skupiny mladých lidí na sklonku 19. století v jejich adaptaci nabývá naprosto současného charakteru a jeho poselství je
strhující. Stále živé mezigenerační problémy mezi rodiči a dětmi,
mezi dětmi a učiteli ... - osobní ambice, touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné
nepochopení, předsudky, maloměšťáctví. To vše, včetně sexuality
a prvních erotických zážitků, je tu odkryto s odvahou, nekompromisností a přirozeností mladým lidem vlastní.
Režie: Stanislav Moša. Hudební nastudování: Karel Škarka. Dirigent: Martin Procházka/Karel Škarka. Choreografie: Aneta Majerová. Hrají: Jiří Mach, Ondřej Bábor, Vojtěch Blahuta, Lukáš Janota,
Ján Jackuliak, Jakub Uličník, Petr Šmiřák, Radek Novotný, Vladimír
Řezáč, Jakub Przebinda, Robert Rozsochatecký, Svetlana Slováková, Ivana Skálová, Sára Milfajtová, Johana Gazdíková, Marta Prokopová, Hana Holišová, Michaela Merklová a další.
středa 4. 5. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** předplatitelé - vstup na abonentky skupiny Divadlo a hudba,
ostatní - vstupné 430, 390, 350 Kč ** předprodej vstupenek od 28. 3.
POZOR ZMĚNA! V rámci předplatného Divadlo a hudba měl být 4. 5.
2011 uveden muzikál WEST SIDE STORY. Městské divadlo Brno však
obdrželo práva k provozování tohoto díla až od září 2011. Z tohoto
důvodu uvedeme v květnu 2011 z repertoáru Městského divadla Brno
jazzrockový muzikál PROBUZENÍ JARA. Hvězdný muzikál West Side
Story bude zařazen do nabídky předplatného Divadlo a hudba v příští
sezóně, tj. v únoru 2012. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Ti,
kterým změna titulu představení nevyhovovala, a chtěli tedy zakoupené vstupenky vrátit, mohli tak učinit v Inforecepci UFFO do 22. 4.
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SVATEBNÍ KOŠILE

Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov, sólisté:
Markéta Mátlová - soprán, Zoltán Korda - tenor, Petr Dolejší - bas.
Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce
1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od roku 1993
nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové. FHK vystoupila
na pódiích významných koncertních síní Evropy, pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury se FHK stala vyhledávaným profesionálním partnerem pro
domácí a především zahraniční sborová tělesa.
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové patří již mnoho
let k předním vokálním tělesům v ČR. Byl založen v roce 1922 a má
více než padesát aktivních zpěváků. Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období od renesance po
současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu a úpravy
lidových písní.
Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov se může pyšnit úctyhodnou historií. Jako Zpěvácký spolek byl založen v Turnově v roce
1861. Jméno Antonína Dvořáka se do názvu dostalo po jeho úmrtí v roce 1904.
Program: Martin Hybler: Vzdušný palác op. 28 pro velký symfonický orchestr, A. Dvořák: Svatební košile, balada na text Karla Jaromíra Erbena op. 69.
DVOŘÁKŮV FESTIVAL se může pochlubit dlouholetou tradicí. Letos se koná již 56. ročník. Díky spolupráci s partnerskými městy
Dvořákova festivalu je připraven zajímavý program, který propojuje kulturní i turistické vyžití a otevírá zajímavé možnosti trávení
volného času. Každý, kdo si zakoupí vstupenku na festivalový večer, obdrží před koncertem tzv. Dvořákův cestovní pas, který držiteli nabízí zvýhodněné vstupy do vybraných památek či jiných
zajímavých míst v tom či onom městě. Smyslem této nabídky je
dosáhnout propojení mezi kulturou a turismem v rámci daného
regionu.
Více informací o festivalu: www.ceskedotekyhudby.cz
pondělí 6. 6. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
** vstupné 180 Kč ** předprodej vstupenek od 25. 4.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2011/2012

STRAŠIDLÁCI

V době, kdy pomalu končí současná divadelní sezona, je už
připravena sezona příští. Společenské centrum Trutnovska pro
kulturu a volný čas Vám opět nabídne divadelní předplatné
v několika skupinách - Činoherní divadlo, Divadelní delikatesy a Divadlo a hudba. Ovšem v případě Činoherního divadla
to budou vzhledem k zájmu divácké veřejnosti dokonce dvě
skupiny - A a B.

Putování pohádkovým lesem za neznámými a téměř vyhynulými
strašidly, to jsou Strašidláci - akce, která se letos uskuteční již pošestnácté. Cestou lesoparkem návštěvníci potkají strašidla, která
ještě v Trutnově spatřena nebyla, ale i taková, jež se v minulosti
trutnovským parkem proháněla.
I v případě, že Vám některý ze Strašidláků bude povědomý a získáte pocit, že víte, jaké chování je pro něj typické, přistupujte k němu
s maximální ostražitostí. Zvýšená pozornost se samozřejmě vyplatí
také u zcela neznámých příšerek. Díky pečlivé badatelské činnosti se sice daří stále lépe zmapovat charakterové vlastnosti těchto
prapodivných bytostí, přesto stále platí, že Strašidláci patří mezi
velmi nevyzpytatelné tvory. Městský park je sice téměř dokonalou imitací jejich přirozeného prostředí, na davy obdivovatelů však
zvyklí nejsou. Setkání se Strašidláky je totiž možné pouze jeden
den v roce, na světě není byť jen jediný člověk, který by se mohl
pochlubit tím, že během dvanácti měsíců zaznamenal setkání dvě.
Podcenit nelze samozřejmě fakt, že některá strašidla nejsou na setkání s lidmi nejen zvyklá, ale ani zvědavá. A úplně nejhorší varianta nastane, pokud se Strašidláci k lidem přiblíží s cílem uškodit.
Mezi tyto (ne)tvory patří třeba Unašečka tajemná, typické strašidlo Krkonoš a Podkrkonoší. Vypadá jako hodná stařenka, ale nenechte se zmýlit. Zlý a zákeřný je rovněž Plivajzník mourovatý. Na
druhé straně spektra je Pařezníček krotký. Je sice trochu náladový,
ale jinak je veselý, plný elánu a radosti ze života. Milé stvoření je
i Půlnočnice přívětivá, bát se nemusíte Vílušky neposlušné.
V rolích strašidel účinkují členové Divadla A. Jiráska Úpice - Jednoty divadelních ochotníků.
UPOZORNĚNÍ: Trasa není vhodná pro kočárky!
sobota 14. 5. ** Městský park ** start průběžně 13:00 - 15:00 hodin ** vstupné 30 Kč

ČINOHERNÍ DIVADLO - dvě rovnocenné tradiční skupiny, které
nabídnou výběr nejlepších produkcí českých činoherních divadel. Dramaturgický výběr, stejně jako v předešlé sezoně, předkládá divákům vyvážený poměr komediálního žánru i vážných
témat, klasické tituly i inscenace současné dramatiky. V rámci
těchto skupin mohou diváci vidět živě - na vlastní oči umění
nejlepších hereckých osobností současnosti. Každá skupina nabídne osm představení od října 2011 do května 2012.
DIVADELNÍ DELIKATESY - tak, jako má sport svá adrenalinová
odvětví, divadlo v Uffu má Divadelní delikatesy. Skupina skutečně živá, kterou uvítají zejména příznivci novátorských forem
divadla a ti, kteří hledají zážitek. Šest představení v měsících
září 2011 - březen 2012 (kromě prosince), představení naprosto
odlišných svým provedením, žánrem i tématem: kultovní zvuková kompozice, kabaret přerůstající v horor, abstraktní obraz,
divadlo v pohybu - vzdušná akrobacie, skandální divadlo, kombinace tance, fyzického divadla, bojových umění, akrobacie,
slovní improvizace a živé hudby.
DIVADLO A HUDBA - prestižní skupina, která nabídne (mimo
jiné) inscenace, jejichž nedílnou součástí je hudba. Tuto skupinu si jistě vyberou ti, kteří dokážou ocenit kvalitu těchto osmi
představení (v měsících říjen 2011 - květen 2012) a jejich pestrost - hvězdný muzikál, klasická opereta, hudební komedie,
černé divadlo, scénický tanec s živou hudbou, improvizace, strhující drama s klasickou hudbou a na závěr sezony překvapení!
PRODEJ ABONENTEK na sezonu 2011/12 bude zajišťovat Inforecepce UFFO:
* pro stávající předplatitele sezóny 2010/11 v těchto termínech:
16. - 20. 5. 2011 obě skupiny Činoherního divadla
23. - 27. 5. 2011 skupina Divadelní delikatesy a Divadlo
a hudba
** Předplatitelé si po předložení abonentek platných pro
stávající sezonu (prosíme, nezapomeňte si je tedy vzít
s sebou!) mohou v uvedených termínech koupit maximálně stejný počet abonentek ve stejné skupině, jakou
měli ve stávající sezoně.
** V případě Činoherního divadla mají předplatitelé možnost se rozhodnout, zda si vyberou skupinu A či B. Ve
skupině A bude pro stávající předplatitele k dispozici
maximálně 220 míst a stejný počet i ve skupině B.
** Pozor - pro nadcházející sezonu však nezaručujeme
u žádné předplatitelské skupiny stejná místa v hledišti
jako ve stávající sezoně!
* pro nové zájemce o předplatné
od 30. 5. 2011 všechny skupiny předplatného
Podrobné informace o všech inscenacích v jednotlivých skupinách předplatného, o cenách abonentek a případných slevách a další zajímavosti naleznete v nabídkovém bulletinu,
který bude k dispozici v Inforecepci UFFO od 2. 5., a také na
www.uffo.cz
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OTVÍRÁNÍ LETNÍ SEZONY
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Klub vojenské historie Trutnov a město Trutnov srdečně zvou na vrch Šibeník. Stejně jako v předchozích letech bude v rámci programu zahájena letní sezona, kdy jsou veřejnosti zpřístupněny Kaple sv. Jana
Křtitele (Janská kaple) a památník gen. Gablenze, který slouží
zároveň jako rozhledna. O příjemnou atmosféru se postará kapela Znovuzrození. Připraveno je i několik drobných her pro děti.
O občerstvení a „vojenskou parádu“ se postará Klub vojenské historie Trutnov, jehož členům zároveň patří poděkování zejména za
průvodcovské služby v obou zmíněných památkových objektech.
sobota 21. 5. ** vrch Šibeník u památníku gen. Gablenze **
15:00 hodin ** bez vstupného

ALEŠ LAMR: KOSMICKÉ TERITORIUM
V Galerii UFFO je do 17. 5. k vidění zajímavá výstava malíře Aleše
Lamra, který vystavuje obří plátna s kosmickou tematikou.
Aleš Lamr patří do výrazné generace, která na českou výtvarnou scénu vstupovala v polovině šedesátých let. Dotkla se ho inspirace pop
artem, zabrousil i do land artu a akčního umění, naprosto originálním způsobem využil podnětů zvláštní větve nové figurace - figurace narativní, vytvořil báječný svět fantazijně groteskních příběhů
podávaný divákovi prostřednictvím oproštěných tvarů a duhové
škály zářících barev. Od ironické grotesky doby normalizace dospěla
Lamrova tvorba v devadesátých letech do polohy duchovně orientované metafory a ke kosmogonickým abstraktním vizím.
do 17. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
JAN GEMROT, MARTIN KÁMEN, ONDŘEJ OLIVA:
ZKLAMÁNÍ Z RÁJE II.
Galerie UFFO představí trutnovské veřejnosti další zajímavou
výstavu nazvanou „Zklamání z ráje II.“.
MgA. Jan Gemrot absolvoval Akademii výtvarných umění. Zaměřuje se na hyperrealistickou malbu, především figurální.
V této kategorii patří k nejlepším současným autorům vůbec.
Uspořádal desítku samostatných výstav. Účastnil se také čtyř
desítek společných výstav. Jeho díla jsou součástí uměleckých
sbírek v Česku, Německu, ve Švýcarsku a na Slovensku. Pro několik českých hudebníků vytvořil animované videoklipy, věnuje
se také režii. Druhým rokem se autorsky podílí na projektu Fanatique art show.
MgA. Martin Kámen je absolventem Akademie výtvarných
umění (obor New Media Art). Fotografii se věnuje 14 let. V roce
2008 stál u založení The Chemistry Gallery v Praze. Spolupracoval na tvorbě pořadu Q pro Českou televizi. Nyní působí jako
art director v galerii pražského designového hotelu The Icon.
Je jedním ze zakladatelů charitativního projektu Art for Life na
pomoc v boji proti AIDS, spolupracuje na projektu Fanatique
art show. Má za sebou několik samostatných výstav a účast na
desítkách společných výstav v Česku i v zahraničí.
Svou tvorbu představí také sochař Ondřej Oliva.
Vernisáž se koná 24. 5. v 18:00 hodin.
25. 5. - 6. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

CIRK-UFF
První červnový víkend bude žít Trutnov novým cirkusem. Zahraniční hvězdy, ale i přední česká uskupení ovládnou v rámci
prvního ročníku mezinárodního festivalu Cirk-UFF nejen moderní polyfunkční „více než divadlo“ Uffo, ale i ulice města.
S nápadem uspořádat festival zaměřený na nový cirkus přišel
ředitel společenského centra Uffo Libor Kasík na konci loňského roku. „Už v mých prvních plánech na rozjezd našeho Uffa
jsem uvažoval o založení nové tradice formou divadelního
festivalu. Když jsem pak viděl, jak trutnovské publikum přijalo
představení La Putyka a zároveň jak reagovali jeho protagonisté na inspirativní scénický prostor Uffa, bylo mi jasné, kudy se
náš festival bude ubírat,“ uvedl ředitel s doplněním, že na realizaci festivalu spolupracuje s projektem Cirqueon, jenž si podporu nového cirkusu v České republice vzal za svůj hlavní cíl.
Nový cirkus vznikl jako žánr v sedmdesátých letech ve Francii.
V České republice je tento pojem především v souvislosti s projektem La Putyka v posledních dvou letech často skloňován, ale
jako žánr je zde v podstatě stále v plenkách. „Nechci se pouštět
do složitých a asi vždy nepřesných definicí toho, co vlastně nový
cirkus je. Naprosto jasně však vnímám, že dramatický celek složený z nikoli samoúčelných a často překvapujících akrobatických
čísel, obsahující zajímavé pohybové, herecké či hudební prvky je
tím, co dokáže diváky nadchnout a často i pozitivně ovlivnit jejich
život,“ sdělil svůj náhled na fenomén nového cirkusu Libor Kasík.
V Trutnově se od pátku 3. do neděle 5. června představí celkem třináct souborů, z nichž pět bude ze zahraničí. „Hlavní
hvězdou bude bezesporu francouzské Akoreacro se svou show
PFFFFFFF!, což bude skutečně neopakovatelná podívaná. Zářit
budou ale i další uskupení, ať už z Anglie, Německa či Česka. Z domácí produkce bych upozornil především na projekt
Volného Občasného Sdružení Alternativců V.O.S.A., jenž reprezentoval Českou republiku na loňském Expu v Šanghaji, či
třeba na inscenaci Joke Killers režisérského tandemu SKUTR
a Adély Laštovkové Stodolové,“ nastínil Kasík.

7

Více informací naleznete na webech www.cirkuff.cz
a www.uffo.cz.
Řadu vystoupení, která se v rámci festivalu uskuteční, můžete
zhlédnout zdarma venku - před společenským centrem UFFO,
na pěší zóně či Krakonošově náměstí. Ta nejzajímavější a pro
účinkující také nejnáročnější představení se budou konat v sále
společenského centra UFFO a vstupenky na ně máte možnost
si zakoupit už od 18. 4. v Inforecepci UFFO, v Turistickém informačním centru či on-line (přes internet).

PFFFFFFF!
Představení francouzského souboru AKOREACRO - hvězdy našeho festivalu. Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o výjimečnou záležitost a očekáváme tedy značný zájem diváků,
uskuteční se toto představení v rámci festivalu dvakrát. V pátek 3. 6. a v sobotu 4. 6. vždy od 19:00 hodin. Vstupné 350 Kč.

POSTAV NA ČAJ
Představení CIRKUSu MLEJN Vás zavede na chladný sever v neděli 5. 6. ve 14:00 hodin. Vstupné 150 Kč, pro děti do 15 let
sleva, tj. vstupné 100 Kč.

JOKE KILLERS
Vražedně skvělé představení v režii Adély Laštovkové Stodolové a dvojice Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří jsou známí jako SKUTR. Tento projekt, který mimo jiné reprezentoval
českou kulturu na šanghajském EXPO 2010, můžete v Trutnově
vidět v neděli 5. 6. od 19:30 hodin. Vstupné 250 Kč.

K VĚTEN 2011
KINO VESMÍR

19. čtvrtek

AUTOPOHÁDKY
Český animovaný rodinný film. Povídkový film je sestaven ze čtyř
epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá
pohádka je zpracovaná jinou technikou a jiným tvůrčím týmem. Režie:
B. Pojar, M. Žabka, F. Váša, L. Pixa. Hrají a mluví: O. Vetchý, P. Nárožný,
E. Holubová, P. Liška, M. Táborský, M. Malátný a další.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 87 minut ** vstupné 80 Kč

Art film - pro náročnější diváky
BIUTIFUL
Španělsko-mexické drama. Uxbal v podání charismatického Javiera
Bardema se neživí právě nejpoctivějším způsobem. Jenže tenhle pašerák
se na začátku filmu dozví, že má rakovinu ... Režie: A. González Inárritu.
Dále hrají: M. Álvarez, H. Bouchaib a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 148 minut ** vstupné 75 Kč

20. pátek
21. sobota
22. neděle

SVĚTOVÁ INVAZE: BITVA O LOS ANGELES
Americký akční sci-fi film. Po mnoho let byly zaznamenávány případy
pozorování UFO po celém světě. V roce 2011 se ale to, co kdysi bylo
jen pozorováním, stane hroznou realitou, když je Země napadena
neznámými silami. Režie: J. Liebesman. Hrají: M. Rodriguez, A. Eckhart,
B. Moynahan, R. Rodriguez a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 70 Kč

GNOMEO A JULIE
Americko-britský animovaný komediálně-dobrodružný snímek.
Shakespearova hra posloužila jako inspirace k tomuto filmu. Proti sobě
ovšem tentokrát stojí červení a modří zahradní trpaslíci. Režie: K. Asbury.
V českém znění: J. Dolanský, T. Bebarová, P. Liška, P. Oliva.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
84 minut ** vstupné 70 Kč

20. pátek
21. sobota
22. neděle

ZKUS MĚ ROZESMÁT
Americká komedie. Plastický chirurg potřebuje urovnat jednu
neuváženou lež, a tak požádá svou asistentku, aby předstírala, že je jeho
bývalou manželkou. To se mu ale vymstí, a když vyjde na povrch ještě několik dalších lží, vloží se do věci děti jeho přítelkyně. Režie: D. Dugan. Hrají:
A. Sandler, J. Aniston, N. Swardson, B. Decker, D. Matthews, B. Madison aj.
Pouze od 17:30 hodin! ** mládeži přístupno ** titulky **
116 minut ** vstupné 70 Kč

24. úterý
25. středa

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
Americká romantická komedie. Tento film vypráví o dealerovi Viagry,
který se během svého obchodování seznámí s mladou ženou. Jejich vztah
je ovšem značně nekonvenční, protože Maggie trpí Parkinsonovou nemocí.
Režie: E. Zwick. Hrají: A. Hathaway, J. Gyllenhaal, O. Platt, H. Azaria a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 112 minut ** vstupné 65 Kč

26. čtvrtek

Art film - pro náročnější diváky
NICKYHO RODINA
Česko-slovenské dokumentární drama s hranými rekonstrukcemi.
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství přináší dosud
nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových
dětí“. Režie: M. Mináč. Hrají: M. Slaný, K. Issová, J. Schlesinger.
Mládeži přístupno ** 96 minut ** vstupné 65 Kč

27. pátek
28. sobota
29. neděle

ČERTOVA NEVĚSTA
Česká pohádka. Režisér Zdeněk Troška natočil tuto pohádku dle
předlohy B. Němcové Spravedlivý Bohumil a ukáže nám, že s čerty
skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky
a hvězdami v hlavních rolích. Hrají: D. Suchařípa, S. Laurinová, F. Němec,
V. Šanda, K. Zima a další.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** 101 minut **
vstupné 70 Kč

27. pátek
28. sobota
29. neděle

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
Americká komedie. Emma a Adam se snaží udržovat svůj vztah na
čistě fyzické úrovni. Postupně ovšem zjišťují, že oba chtějí něco víc než
si to jen občas nezávazně rozdat. Režie: I. Reitman. Hrají: N. Portman,
A. Kutcher, K. Kline, L. Bell, C. Elwes a další.
Pouze od 17:30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky **
112 minut ** vstupné 65 Kč

31. úterý
červen
1. středa

THOR
Americký akční film. Thor je vzhledem ke své aroganci
a válečnickým sklonům vykopnut mezi obyčejné smrtelníky. Ztrácí
nadpřirozené schopnosti a stává se z něho pan doktor Donald Blake.
Film, který propojí svět mýtů a naši současnost, natočil K. Branagh. Hrají:
Ch. Hemsworth, N. Portman, T. Hiddleston, A. Hopkins, R. Russo aj.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 130 minut ** vstupné 70 Kč

Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
Začátky představení pouze od 19:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.
1. neděle

1. neděle

3. úterý
4. středa

5. čtvrtek

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Americká komedie. Producentka Becky po vyhazovu z místního zpravodajského programu získá práci v ranní show. Rozhodne se pořad oživit
bývalou moderátorskou hvězdou ... Režie: R. Michell. Hrají: R. McAdams,
H. Ford, D. Keaton, P. Wilson a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 65 Kč
Art film - pro náročnější diváky
MAMA GOGO
Islandsko-norsko-švédsko-německo-britská tragikomedie. Snímek
o ambiciózním režisérovi, který právě dokončil film o starých lidech
uprchlých z domova důchodců a sám má problémy se svojí matkou.
Režie: F. T. Fridriksson. Hrají: K. Kjeld, H. S. Gudnason, G. Eyjólfsson,
M. Vilhjálmsdóttir a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 88 minut ** vstupné 70 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle

RIO
Americká animovaná komedie. Vzácný papoušek Blu se nikdy
neučil létat a žije v pohodlí u své majitelky. Myslí si, že je posledním svého
druhu, ale jednoho dne se dovídá o jiném, žijícím v Brazílii, a tak se vydává
na dobrodružnou cestu do Ria. Režie: C. Saldanha.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
96 minut ** vstupné 70 Kč

6. pátek
7. sobota
8. neděle

VŠEMOCNÝ
Americký thriller. Film o zrádných účincích utajované drogy,
která umožňuje využívat lidskou mysl na 100 %. Nezaměstnaný redaktor
Eddie se nechá drogou zlákat. Režie: N. Burger. Hrají: R. De Niro,
B. Cooper, A. Cornish, A. Friel a další.
Pouze od 17:30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky **
110 minut ** vstupné 75 Kč

10. úterý
11. středa

KRÁLOVA ŘEČ
Britské historické drama. Po smrti svého otce a skandální abdikaci
krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně
korunován králem Jiřím VI. Film je inspirován skutečným příběhem. Režie:
T. Hooper. Hrají: C. Firth, G. Rush, H. B. Carter.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 65 Kč

12. čtvrtek

13. pátek
14. sobota
15. neděle

Art film - pro náročnější diváky
3 (DREI)
Německý milostný příběh. Novinářka Hanna a architekt Simon jsou
úspěšný pár žijící v harmonickém svazku již dvacet let. To však jen do
okamžiku, kdy do jejich života vstoupí atraktivní Adam. Hanna ani Simon
však o svých vzájemných sympatiích k Adamovi netuší. Režie: T. Tykwer.
Hrají: S. Rois, S. Schipper, D. Striesow a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 minut ** vstupné 70 Kč

MÁMA MEZI MARŤANY
Americká animovaná komedie. Devítiletý Milo zjistí, jak moc
potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané. Proto podnikne výpravu
na její záchranu, při které zažije spoustu dobrodružství. Režie: S. Wells.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
88 minut ** vstupné 70 Kč

13. pátek
14. sobota
15. neděle

CZECH MADE MAN
Česká černá komedie. Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru:
od otloukánka z chudé rodiny ke králi internetových domén. Nemožné je
možné, padají normy, konvence, pravidla. Režie: T. Řehořek. Hrají: J. Budař,
K. Brožová, M. Písařík, M. Šteindler, P. Bjelac aj.
Pouze od 17:30 hodin! ** mládeži nepřístupno ** 90 minut **
vstupné 80 Kč

17. úterý
18. středa

DILEMA
Americká komedie. Vince Vaughn má problém, tedy přesněji řečeno
Ronny, kterého ztělesňuje v tomto snímku. Zjistil, že manželka jeho
nejlepšího kamaráda a parťáka je nevěrná ... Režie: R. Howard. Dále hrají:
K. James, W. Ryder, J. Connelly, Ch. Tatum aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 65 Kč
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V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
8:00 - 19:30 (po - so)		
9:00 - 18:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so)		
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00 		
		

Inforecepce UFFO
Turistické informační centrum
pokladna kina Vesmír
(ve dnech promítání)

PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA:
18:30 - 19:15 hodin
Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina otevřena vždy půl hodiny
před zahájením promítání.
Informace o programu kina a kulturních pořadech Společenského
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas získáte také:
* na internetové adrese www.uffo.cz
* na plakátech
* v magazínu
(www.trutnovinky.cz)
* na rozhlasových vlnách

