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JAZZINEC 2011
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
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Komponované taneční představení tanečního oboru ZUŠ
Trutnov
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 18:00 hodin
100 WOUNDED TEARS (Sto zraněných slz)
Předplatné - Divadelní delikatesy (DOT 504, CO Studio
DANCE PERFECT, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
JARNÍ PLES
Hraje skupina Geny. Host večera: Petr Kraus - profesionální jezdec Freestyle MTB. Program: předtančení, vystoupení
tanečních skupin a kroužků SVČ Trutnov, tombola.
Pořadatel: Středisko volného času, Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin **
vstupné 250 Kč ** předprodej vstupenek: recepce SVČ
Trutnov a Inforecepce UFFO
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 2 do 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:30 a 16:30 hodin
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Představení mimo předplatné (Divadelní soubor AMADIS
Brno)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
MUSICA GRATA
Koncert cyklu Komorní večery
Pořadatel: Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
7. ABSOLVENTSKÝ PLES TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje skupina Holiday Express, hudební host: Abba Stars.
Taneční vystoupení: skupina Flex s Jakubem Resslerem.
Tombola.
Více informací: www.vlanet.cz
Pořadatel: o.s. Agentura AG Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 20:00 hodin **
vstupné 250 Kč
ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00 - 11:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Slezsko a český stát
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
EGYPT
Petr Niesig - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
I CHEMIE MŮŽE DĚTI BAVIT
Přednáší Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.
Pořadatel: Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově
a okolí, o. s.
Hudební sál ZUŠ Trutnov (Krakonošovo nám.) ** 17:00 hodin
AUTORSKÝ VEČER VLASTY A ONDŘEJE LEVOVÝCH
Absolventi trutnovského gymnázia
Pořadatel: studenti Gymnázia Trutnov
Kavárna Narcis ** 18:00 hodin
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HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert, host: Cocotte Minute
Pořadatel: SCT
Národní dům ** 19:00 hodin
1. REPREZENTAČNÍ PLES MDEXX MAGNETRONIC
DEVICES s.r.o. TRUTNOV
Hraje kapela Relax Band. Program: Bene Dance Art Team,
Richard Nedvěd (finalista soutěže Česko-Slovensko má
talent), Marimba Live Drums, Uprockers, tombola.
Pořadatel: mdexx Magnetronic Devices s.r.o. Trutnov
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin **
vstupné 260 Kč ** předprodej vstupenek: Inforecepce UFFO
ZA BRANKOU JE DRAK
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00 - 11:00 hodin
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Akce pro děti mladšího školního věku
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
RICHARD III.
Předplatné - Činoherní divadlo (Divadelní spolek Kašpar, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
2. TRUTNOVSKÝ PARTYPLES
Kombinace plesu a párty. Program: živá hudba, DJ,
vystoupení Freerunning, BMX show - Dominik Nekolný
(semifinále soutěže Česko-Slovensko má talent), Jojo show
- Sleeperz (semifinále soutěže Česko-Slovensko má talent).
Více informací: www.partyples.cz
Pořadatel: Agentura Partystudent
Národní dům ** 20:00 hodin ** vstupné 149 Kč na stání,
189 Kč ke stolu ** předprodej vstupenek: Tip móda Trutnov, Krakonošovo nám.
COUNTRY BÁL SE STAR WESTEM
Pořadatel: Star West Trutnov
Národní dům ** 20:00 hodin
BROUČKOVÉ A BERUŠKY
Akce pro děti
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pavel Toufar: Vzestup a pád Jurije Gagarina
Pořadatel: Český červený kříž a SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI
Martin Mykiska - cestopisný pořad
Pořadatel: SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
HERCI
Představení mimo předplatné (Studio DVA, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
PICASSO
Předplatné - Divadlo a hudba (Divadlo Ungelt, Praha)
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin
ZDRAVÍČKO
Pořad pro MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 8:30 a 10:00 hodin
BESÍDKA
Představení Divadla Sklep
Pořadatel: SCT
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin

VÝSTAVY
do 6. 3.
do 26. 3.
do 30. 3.

do 24. 4.
1. 3. - 30. 4.

2. 3. - 5. 4.

3. 3. - 21. 4.

HISTORICKÉ MAPY KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
KAREL JERIE: JURSKÉ NEBE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
ANNA NOVÁKOVÁ: EGYPT
Výstava fotografií
Pořadatel: SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání filmu
NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ TRUTNOVA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ZBYNĚK ŠANC: NORSKO A ISLAND
Výstava krajinářských fotografií z okružní cesty po dvou
severských zemích
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
LUKÁŠ WAGNER: ŽIVOT JE BOJ
Vernisáž 1. 3. v 18:00 hodin
Pořadatel: SCT
Galerie UFFO
LACO DÉCZI: OBRAZY
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, o. s.
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

KURZY

středa 2. 3.

středa 9. 3.

sobota 12. 3.
neděle 13. 3.

středa 16. 3.
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sobota 26. 3.
neděle 27. 3.

středa 30. 3.
středa 30. 3.

RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
KERAMIKA A PEDIG, PROUTÍ, PROVÁZKY
Vyrobíme keramické komponenty - miska, květník, dno,
talířek apod.
15:00 hodin - děti ** kurzovné 70 Kč (1 hodina)
17:00 hodin - dospělí ** kurzovné 220 Kč (3 hodiny)
DOKONČENÍ KERAMICKÝCH POLOTOVARŮ
Opletení pedigem, provázkem apod.
15:00 hodin - děti ** kurzovné 70 Kč (1 hodina)
17:00 hodin - dospělí ** kurzovné 220 Kč (3 hodiny)
MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Kurz pro ty, kdo chtějí zvládnout techniky kreslení tužkou.
Na kurzu je možné nakreslit vlastní portrét na formát A4.
S sebou: foto 21 x 29,5 cm (hlava přes celý formát). Vhodné
pro zmírnění dysgrafie, dyslexie.
9:00 hodin ** kurzovné 1950 Kč (občerstvení v ceně, možnost ubytování)
SKLENĚNÉ SVÍCNY
Děti si ozdobí skleněný svícen korálky a barvou na sklo
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč
FIMO - ŠPERKY A DROBNOSTI
FIMO hmota nabízí nekonečné možnosti zpracování,
kombinací barev, duhování, probarvování a tvarování. Práce
s extrudérem, bižuterní komponenty k dispozici. Lektorka
Míša.
9:30 hodin ** kurzovné 250 Kč
KERAMICKÝ MEDVÍDEK
Výroba keramického medvídka - loutky. Pro děti.
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč
KOŠE Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Pletení košů a ošatek, základy pletení celých košů, oválných
košů, květníků, košů na brambory, dřevo. Nauka o materiálu.
9:00 hodin ** kurzovné 1500 Kč (za dvoudenní kurz, v ceně
občerstvení, rezervace nutná)
KERAMIKA PRO DĚTI
15:00 hodin ** kurzovné 70 Kč
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Tvorba s lektorem. K dispozici několik druhů keramických
hlín, pomůcky, barvy - engoby, vhodné pro začátečníky
i pokročilé.
17:00 hodin ** kurzovné 220 Kč

PŘIPRAVUJE SE
pondělí 4. 4.
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KONCERT PAVLA BOBKA A PAVLÍNY JÍŠOVÉ S PŘÁTELI
Více informací: www.domovsvatehojosefa.cz
Pořadatel: Oblastní charita Červený Kostelec, středisko
Domov sv. Josefa v Žirči
UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin **
vstupné 220 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 3.: Inforecepce UFFO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Občanské sdružení Studio a ZUŠ Trutnov
uvádějí v cyklu Komorní večery

MUSICA GRATA
Milan Arner - klarinet, Petra Arnerová - kytara
středa 9. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
Milan a Petra Arnerovi hrají v duu Musica grata od roku 1995. Oba
získali hudební vzdělání na Konzervatoři J. Deyla pro zrakově postižené. Milan Arner studoval klarinet u Jiřího Urbana a klavír u Ivy
Skalákové. Petra Arnerová vystudovala kytaru u Jaroslava Fantyše.
V roce 1999 získali třetí cenu na festivalu komorní hudby s kytarou
Ghitaralia v polské Przemysli. Vzdělání v oboru sólové i komorní
hry si duo prohloubilo v letech 2001 - 2002 na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě pod vedením významné kytaristky Natálie Ivanovové - Kramské a klarinetisty Sergeje Sorokina.
V roce 2003 ukončil Milan Arner magisterské studium hudební
vědy na FFUK v Praze. V současné době oba manželé pedagogicky
působí na ZUŠ v Praze 4 Modřanech, Milan Arner je též pedagogem Konzervatoře J. Deyla.
Duo vystupovalo na koncertech ve 13 zemích Evropy a natočilo
CD. Jako sólisté vystupovali oba manželé s několika orchestry.
Nejvýraznějším soutěžním úspěchem dua Musica grata je vítězství
v kategorii komorních souborů na mezinárodní soutěži „Concorso
Europeo di Chitarra Classica“ v italském městě Gorizia v roce 2007.
Milan Arner vystupoval v našem cyklu již loni spolu s pianistou
Jiřím Houskou na koncertě studentů a pedagogů Konzervatoře
J. Deyla při příležitosti sta let od jejího založení.
Program: Valerij Živalevskij: Dumka, John Duarte: Anglická suita
č. 4 op. 82, Jarmil Burghauser: Patero zamyšlení, Astor Piazzolla:
Cafe 1930, Bordel 1900 z cyklu „Historie tanga“, Pavel Smutný:
Vinarium, Egberto Gismonti: Voda a víno, Paulo Galvao: Árie a Humoreska, Milan Tesař: Suita Karussel.
Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem nebo rezervovat v ZUŠ Trutnov, tel. 499 813 845.
Občanské sdružení Studio ve spolupráci se ZUŠ Trutnov
nabízí novou příležitost pro zájemce z řad veřejnosti

YOU CAN DANCE!
(TANEČNÍ SOUBOR PRO VEŘEJNOST)
Náplní devadesátiminutových lekcí budou průpravná cvičení na
zemi, u tyče i v prostoru, dále protažení a posílení těla a samozřejmě příprava repertoáru (taneční choreografie). Tanečníci si budou
moci osvojit techniku klasického a moderního tance včetně uvolňujícího afro dance a zároveň je hned využít v praxi při přípravě
choreografií.
Lekce začínají ve středu 16. 3. v 18:30 hodin a pokračují pak každou
středu ve stejném čase do 18. 5. (deset na sebe navazujících tréninků) ve velkém tanečním sále v budově ZUŠ Trutnov ve Školní ulici.
Taneční soubor je určen pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví,
zkrátka pro ty, kdo si chtějí rozšířit pohybový slovník pod odborným vedením a poznat, že TANČIT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ, kdo
jen trochu chce.
Tréninky povedou tyto lektorky: Mgr. Blanka Matysková (klasický
tanec), Bc. Kateřina Talavašková, DiS. (contemporary dance) a Jana
Michaličková (afro dance).
Oblékněte se pohodlně, tančíme bez obuvi (doporučujeme teplé
neklouzavé ponožky). Cena celého bloku: 650 Kč, jednotlivá lekce:
80 Kč. Doporučujeme kvůli návaznosti absolvovat všechny tréninky.
Přihlásit se můžete do 14. 3. 2011 – e-mail: matyskovab@seznam.
cz, případné dotazy na tel. 737 814 622.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
ROSTU S KNIHOU
I v letošním roce bude oddělení pro děti k dispozici maminkám na
mateřské dovolené a jejich dětem. Děti zde ve středu 23. 3. od 9 do
11 hodin mají možnost prožít klidné dopoledne mezi samými hezkými knížkami a stejně starými kamarády.
Stejná akce proběhne v pondělí 14. 3. od 9 do 11 hodin v pobočce
knihovny v Horním Starém Městě.

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
JAK A CO NA SEBE
V pokračování našich zábavně poučných podvečerů seznámíme
děti ve čtvrtek 24. 3. od 16:00 hodin v oddělení pro děti s výrobou
a zpracováním textilu a posuneme se v čase až do 6. století našeho letopočtu. Dětem přiblížíme život soukeníků, valchářů, česačů vlny, vyšívaček, kloboučníků, … Výtvarná dílna i pohybové hry
jsou pravidelnou součástí těchto setkání, která jsou určena dětem
mladšího školního věku.

NOC S ANDERSENEM
pátek 1. 4. od 19:00 hodin
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádějí
v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. V naší knihovně i v pobočce HSM budeme nocovat již po sedmé
a věříme, že nocující děti u nás zažijí jako vždy kouzelný večer a noc.
Letošní nocování se ponese v duchu oslav stého výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. V této souvislosti navrhujeme dětem přijít
v maškarním kostýmu některé z pohádkových postaviček tohoto autora. Podrobnější informace budou k dispozici v oddělení pro děti
a pobočce v Horním Starém Městě. Prozradíme jen, že součástí večera bude stezka odvahy, hledání pokladu mimo budovu knihovny,
návštěva mistra tai-či s ukázkou cvičení, literární kvízy atd.
Přihlášky budou k dispozici od 14. března. Těšíme se na nocležníky
mladšího školního věku (do 12 let).

WEBOWOU DIWOČINOU
28. leden byl zvolen Dnem ochrany osobních údajů. Naše knihovna se rozhodla připojit ke hře Webowou diwočinou. Tato hra učí
děti ochraně osobních údajů na internetu. Bohužel soutěže o nejrychlejšího chodce webovou divočinou jsme se zúčastnit nemohli,
protože hrající děti byly starší deseti let. Ale i tak tato zajímavá
a naučná hra splnila svůj cíl - děti se naučily bezpečně chovat na
internetu. Rodiče jistě vědí, jak důležité je zákonné nakládání
s osobními údaji. Takový přístup chceme rovněž nenásilně vštěpovat dětem - nejlépe jako samozřejmou součást slušného chování.
Hra Webowou diwočinou je v tom velkým pomocníkem a lze ji
stále najít na našich webových stránkách nebo na adrese www.
wildwebwoods.org.

ČTENÁŘ ROKU
Protože březen je vyhlášen jako Měsíc čtenářů, rozhodli jsme se ocenit nejlepší dětské čtenáře (čtenáře s největším počtem přečtených
knih). Vážíme si toho, že tyto děti dávají přednost čtení knih před
bezduchým vysedáváním u televizní obrazovky, počítačovými hrami
a mnohými dalšími aktivitami, na které je reklamy denně lákají. Naše
vítězné čtenáře přihlásíme i do krajské soutěže „Čtenář roku 2011“.
Vyhrály tyto děti:
1. místo - Groerová Z. (333 přečtených knih)
2. místo - Jánová K. (263 knih)
3. místo - Zelenková I. (231 knih)
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Pobočka HSM:
1. místo - Ondáčková L. (223 přečtených knih)
2. místo - Kube J. (163 knih)
3. místo - Pejchalová L. (126 knih)
Vítězným čtenářům blahopřejeme a za odměnu od nás dostanou
pěknou knihu.

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
Upozorňujeme návštěvníky knihovny i jejích poboček, že v době
od 4. do 16. 4. budou všechny provozy knihovny v důsledku revize
knihovního fondu uzavřeny. Doporučujeme čtenářům, pro které
se čtení knih stalo nezbytností, aby se na tuto dobu knihami včas
zásobili.
Děkujeme za pochopení.

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

KAREL JERIE: JURSKÉ NEBE
V hlavních výstavních prostorách městské galerie probíhá až do
26. března výstava malby a komiksové tvorby Karla Jerie nazvaná
Jurské nebe. Mladý absolvent Akademie výtvarných umění v Praze
se už stačil na české výtvarné scéně zapsat jako nadějný autor nejen v oblasti komiksu a ilustrace, ale také jako úspěšný malíř, v jehož narativních plátnech můžeme jasně dešifrovat styl Rittsteinova ateliéru. Pro Trutnov připravil pestrou a zábavnou směs maleb
a komiksu převážně s pravěkou tematikou. Tato díla nepostrádají
ironickou nadsázku, nadhled, šťavnatou (a chutnou) malbu i kresbu, smysl pro humor, svěžest mládí, odvahu a osobitý rukopis.

LACO DÉCZI: OBRAZY
Od 3. března bude na městském úřadě přístupná ojedinělá přehlídka malířské tvorby jazzmana Laco Déczi. Světoznámý trumpetista se představí trutnovské veřejnosti jako sice neškolený, přesto
zkušený malíř s rukopisem odpovídajícím jeho temperamentu. Výstava nebude jako tradičně zahájena vernisáží, ale naopak ukončena slavnostní dernisáží. Ta proběhne 21. dubna v 17:00 hodin
za účasti autora, který ještě týž den vystoupí v rámci festivalu Jazzinec, ve spolupráci s nímž výstavu pořádáme. Případné zájemce
upozorňujeme, že expozice je prodejní.
Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

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

NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ TRUTNOVA
Výstava představuje město, jak bylo zachyceno na výtvarných
dílech 18. a 19. století. Kromě vedut (celkových pohledů) od
F. B. Wernera, I. Otta, J. Gutsche, P. Russe a dalších jsou prezentována díla I. Fiedlera zobrazující retrospektivně události z trutnovské
minulosti. Nechybějí ani díla zachycující katastrofální požár Trutnova roku 1861. Vedle historického jádra města jsou na výstavě
zastoupeny též jeho dnešní místní části Dolní Staré Město, Horní
Staré Město a Poříčí. Výstava potrvá do 24. 4. 2011.

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
3. 3. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
EGGNOISE
Pražská nadžánrová formace získala za desku Albumen 3 nominace na největších nezávislých hudebních cenách světa Just Plain
Folks Music Awards. Nyní přijede s novou deskou Yolk. Koncerty
Eggnoise jsou pokaždé plné energie, humoru a jedinečných okamžiků.
MARSYAS TOUR 2011 - ZUZANA MICHNOVÁ,
OSKAR PETR & PETR KALANDRA MEMORY BAND
Po několikaleté pauze se zpěvačka a autorka písní Zuzana Michnová
rozhodla k návratu na hudební pódia. Spojila se s původním členem
Marsyas, zpěvákem a skladatelem Oskarem Petrem, který se před
krátkou dobou stal hostem kapely Petr Kalandra Memory Band. Zazní průřez tvorbou všech 3 zakládajících protagonistů Marsyas.
10. 3. ** 19:00 hodin ** Pod Hradem
SWING PÁRTY
EVA EMINGEROVÁ a SWING SEXTET EMERICHA DRTINY
Na Swing party zahraje tradičně Swing sextet, tedy výběr podkrkonošských muzikantů. K nim se přidá nová tvář - jedna z nejlepších
českých jazzových zpěvaček Eva Emingerová, orientující se od dixielandu a swingu až k interpretaci moderních kompozic. Uslyšíte známé swingové standardy v aranžích Emericha Drtiny a Jana Haase.
15. 3. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
RADŮZA
Miloš Dvořáček, Peter Binder, Jan Jakubec
Svérázná česká písničkářka se obklopila trojicí hráčů z jazzového
světa. Těšit se můžeme na repertoár z její poslední, hodně intimní
desky Miluju vás.
17. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
FABIO DELVO (Itálie/CZ)
Skvělé česko-italské kvarteto se dvěma saxofony vedené Italem Fabiem Delvem a Moravanem Radimem Hanouskem. Souzvuk dvou
saxofonů nad parádně pulsující rytmikou vytváří společný prostor
pro humor i expresivitu, blues i swing. Fabio Delvo je výrazný italský alt a soprano saxofonista. Učí saxofon a improvizaci ve Varese,
spolupracuje s Accademia di Belle Arti of Brera. Je leaderem projektu DNA, mezi další zajímavé sestavy patří Jasbo 4th.
LIMITED EDITION
Skupina Limited Edition se poprvé objevila na české jazzové scéně
v roce 2001. Jejím zakladatelem je pianista a skladatel Jan Hála. Kapela vznikla jako jazzový protipól Hálovy fusion skupiny Hot Line.
Proto pro Limited Edition zvolil akustické obsazení se třemi dechovými nástroji. V Limited Edition se sešli špičkoví pražští jazzmani.
Z Hot Line si Hála přivedl vynikajícího saxofonistu Rostislava Fraše
a bubeníka Pavla Razíma. Dalšími spoluhráči jsou kontrabasista Vít
Švec, trombonista Přemysl Tomšíček a trumpetista Miroslav Hloucal, jeden z nejtalentovanějších hráčů nastupující jazzové generace.
Repertoár skupiny je zaměřen na moderní jazz s prvky latin music.
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24. 3. ** 19:00 hodin ** Koncertní síň B. Martinů
MARTIN BRUNNER TRIO
Tato kapela je držitelem ceny Nejlepší česká jazzová skladba roku
2009. Martin Brunner Trio se věnuje výhradně interpretaci vlastních skladeb, ve kterých se snaží reagovat na vývoj v současném
jazzu a moderní hudbě vůbec. Jana Koubková ho hodnotí takto:
„… po dlouhé době slyším zajímavé melodické nápady od českého
autora.“
ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ & INNER SPACES (CZ/Polsko)
Progresivní jazzový band s vynikající trumpetistkou v čele. Svojí
tvorbou kapela propojuje dlouholetou polskou jazzovou tradici
s českou, jsou zde slyšitelné vlivy soudobého evropského jazzu, ale
také odkazy na hudbu klasickou nebo folklórní. Kapela byla pro
svoji originalitu oceněna na mnohých polských jazzových soutěžích. Trumpetistka Štěpánka Balcarová je vítězkou řady jazzových
festivalů. Mimořádná záležitost!
26. 3. ** 19:00 hodin ** UFFO - Společenské centrum Trutnov
Festivalové finále
PACORA TRIO (Slovensko/Moldávie)
Projekt Stana Palúcha, fenomenálního slovenského houslisty, se
stal jedním z největších objevů slovenské a české scény world music a jazzu posledních let. Spolu s ním tvoří Trio Pacora virtuózní
moldavský cimbalista (!) Marcel Comendant a excelentní slovenský
jazzový kontrabasista Robert Ragan. Jazz, jak jste ho asi ještě nikdy neslyšeli.
PORTICO QUARTET (Anglie)
Současný objev londýnské scény. Držitelé ceny Mercury Music Prize
za debutové album Knee Deep In The North Sea hrají „vesmírnou
hudbu“ - tak je definují hudební publicisté, kteří si s jejich přesahy mezi žánry nevědí rady. Duncan Bellamy (bicí), Milo Fitzpatrick
(basové nástroje), Nick Mulvay (hang drum a perkuse) a Jack Wyllie (sopránový, tenorový saxofon a elektronika) dali dohromady
nečekaně zvláštní kombinaci jazzu, nadčasové world music a moderní vážné hudby. Inspirují se v široké škále interpretů od Queen, přes Phillipa Glasse po Milese Davise. Jejich hudba je ovlivněna
minimalismem Steve Reicha.
TANYA TAGAQ (Kanada)
Tanya Tagaq předvádí zcela nový druh vokální magie, její hlas proniká na samou dřeň lidských emocí. Pochází z etnika kanadských
Inuitů - Eskymáků. Inuitský hrdelní zpěv, který měl původně roli
společenské hry, zní uším Evropana jako milostné výkřiky. Její písně
beze slov mají razanci šamanských rituálů i halucinogenních výletů. Spolupracovala mj. s Björk (album a turné Medulla), Kronos
Quartetem, Sainkho Namtchylak a skotskými Shooglenifty. Na jejím albu Blood hostují Mike Patton (ex Faith No More) a kanadský
rapper Buck 65.
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
Dan Bárta na Jazzinci již dvakrát zpíval se svou Illustratospherou,
nyní se představí po boku jazzového tria Roberta Balzara. Fantastický zpěvák přetavil do akustické jazzové podoby skladby výrazných světových interpretů - Police, Björk, Simply Red, Jamiroquai
či AC/DC.
31. 3. ** 19:00 hodin ** Pod Hradem
JIŘÍ MORAVČÍK - poslechový večer:
World music - nikdy nekončící dobrodružství
Romská hudba z hliněných chatrčí jako fenomén klubové taneční
scény. Reggae z africké válečné zóny. Kmenové rituály zmutované
v elektronické novotvary. Kuba jako naleziště zázraků. Trubadúrské písně ze země Oc. Nekorektní klezmer o holocaustu. Tango
z Finska. Anglický folk 21. století a mnoho dalšího v pořadu hudebního publicisty Jiřího Moravčíka.
Více informací o programu festivalu a předprodeji vstupenek
najdete na www.jazzinec.cz

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
I když jedno přísloví říká „Březen za kamna vlezem´, duben
ještě tam budem´“, u trutnovských příznivců a milovníků divadla to nepřichází v úvahu. Je pro ně totiž připravena řada
skvělých titulů, které stojí za to zhlédnout. V březnu se ve
společenském centru UFFO představí 6 divadelních souborů,
v dubnu se diváci mohou těšit na 4 kvalitní představení. Zde
je nabídka na březen:

je lemovaná potoky krve. A ostatní? Přihlížejí, bojí se, slouží nebo
pomáhají - a pak se diví!
Režie: Jakub Špalek. Hrají: Jan Potměšil, Milena Steinmasslová,
František Kreuzmann, Monika Zoubková, Marek Němec, Eva Elsnerová, Miloslav Tichý, Tomáš Karger, Pavel Lagner, Michal Kern, Rostislav Novák, Lukáš Jůza (Divadelní spolek Kašpar, Praha).
čtvrtek 24. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Činoherní divadlo - vstup
na abonentky, ostatní - vstupné 270 Kč ** předprodej vstupenek
od 28. 2.

100 WOUNDED TEARS

HERCI

(Sto zraněných slz)
Představení v rámci předplatného DIVADELNÍ DELIKATESY. Čtrnáct obrazů ztraceného zoufalství je kulminací někdy surového,
někdy chaoticky humorného zobrazování příběhů, v nichž sedm
postav hledá deset tisíc ztracených snů a jeden důvod ke smysluplné existenci. Vytahují z našich útrob ďábla a předvádějí jej
v jeho plné rafinovanosti. Zbabělost chudáka, ponížení královny,
ublížení kočičce. Drsné představení o skutečném světě za rohem,
kam nemáme odvahu se podívat. Inscenace, která získala prestižní ocenění The Herald Angel Award na Fringe Festivalu v Edinburghu 2009.
Autoři představení a choreografie: Jozef Fruček a Linda Kapetanea. Účinkují: Michaela Ottová, Lenka Vágnerová, Pavel Mašek,
Helena Arenbergerová, Tomáš Nepšinský, Jaroslav Ondruš a Csongor Kassai (DOT 504, CO Studio DANCE PERFECT, Praha).
pátek 4. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadelní delikatesy - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 31. 1.

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Amatérské představení mimo předplatné. V zákulisí se často
odehrávají mnohem zajímavější příběhy než na filmovém plátně.
A právě o natáčení amerického velkofilmu očima dvou irských
buranů pojednává komedie Plný kapsy šutrů. Tuto povedenou
hru autorky Marie Jones s podtitulem „laskavá a inteligentní komedie“ nastudoval Divadelní soubor AMADIS Brno. Celé představení odehrají pouze dva herci. Každý s minimálními úpravami
vzhledu přesvědčivě hraje několik rolí, takže téměř dvě hodiny
„neslezou“ z jeviště. Jeden z protagonistů je dokonce tak dobrý,
až vzbudil u diváků podezření, že je „vetřelcem“ z řad profesionálů. Celé představení má spád a jiskru, je plné místy lehce
drsného humoru, oba představitelé dokážou diváky strhnout
a vtáhnout do děje a jejich energie se zdá nevyčerpatelná. Diváci
odcházeli z představení rozsvícení a spokojení, dobrá nálada byla
nakažlivá.
To je charakteristika představení, které mimo jiné získalo cenu
diváků na národní přehlídce FEMAD Poděbrady 2009 a čestné
uznání na národní přehlídce Divadelní Děčín 2009.
úterý 8. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 150 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 2.

RICHARD III.
Představení v rámci předplatného ČINOHERNÍ DIVADLO. V titulní roli nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar exceluje již desátou
sezonu Jan Potměšil. Postava jedné z nejtragičtějších a nejkrutějších osob 15. století v sobě skrývá mnohá úskalí a protivenství. Richardova osobnost, neustále oscilující mezi vnitřním zlem
a vnější maskou sympatického muže, je zrcadlem i době současné, kdy často vítězí nepravost nad lidskou slušností. Shakespearovo drama o hroudě lidské nestvůrnosti v sobě nese překvapivě
současný historický příběh. Pojednává o cestě k trůnu a moci, jež
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Představení mimo předplatné. Komedie pro sedm lidí v podání
dvou nešťastných herců. Rafinovaná hra s identitou postav i jejich představitelů. Hru napsal Petr Zelenka inspirován současným
britským dramatikem a spisovatelem Michaelem Fraynem. Herci
jsou vlastně hrou ve hře. V divadle zůstali poslední dva herci, kteří se snaží zachránit představení. Krkolomně střídají role, okolnosti je nutí vymýšlet neskutečné převleky i improvizace. A při
tom všem ještě řeší své pracovní i milostné vztahy.
V režii Petra Zelenky hrají Zuzana Bydžovská a Bohumil Klepl
(uvádí Studio DVA, Praha).
pondělí 28. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov **
19:00 hodin ** vstupné 380, 345, 310 Kč ** předprodej vstupenek od 28. 2.

PICASSO
Představení v rámci předplatného DIVADLO A HUDBA. Příběh
o umělci předvedeném v okupované Paříži německými vojáky
před vyšetřovatelku, která po něm žádá autorizaci tří jeho obrazů, má v sobě napětí, tajemství i humor. J. Hatcher, autor hry,
nám představuje Pabla Picassa jako nezkrotný živel, který je svou
podstatou nucen tvořit (a milovat), aby mohl vůbec žít. Milan
Kňažko byl za roli Picassa nominován na cenu Thálie za rok 2006
a Vilma Cibulková za roli slečny Fischerové obdržela cenu Thálie
za rok 2006.
V režii Jiřího Svobody hrají Milan Kňažko a Vilma Cibulková (uvádí Divadlo Ungelt, Praha).
úterý 29. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** předplatitelé skupiny Divadlo a hudba - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 355, 325, 285 Kč ** předprodej vstupenek od 28. 2.

BESÍDKA
Zábavné pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců - to je
populární Besídka v podání Divadla Sklep.
Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František
Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta
Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek, Vladimír Vytiska.
čtvrtek 31. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 340 Kč (přízemí), 290 Kč (balkon) ** předprodej
vstupenek od 28. 2.
A na jakou divadelní podívanou se můžete těšit v dubnu?

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Herecký koncert Aloise Švehlíka a Stanislava Zindulky z autorského pera a v režii Arnošta Goldflama (Divadlo v Řeznické, Praha).
Uvádíme v úterý 5. 4. v rámci předplatného ČINOHERNÍ DIVADLO.
Předplatitelé - vstup na abonentky, ostatní - vstupné 270 Kč, předprodej vstupenek od 7. 3.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
LÁSKA NARUBY
Výpravná hudební komedie s výtečnými písničkami z dílny jazzmana Milana Svobody. Příběh herečky, které se nedaří v osobním ani
profesním životě. Štěstí se na ni usměje až v podobě nabídky, která
má ovšem zvláštní podmínku …
Autor a režie: Jakub Nvota, hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
Bohumil Klepl, Dalibor Gondík, Zbyněk Fric, Radka Filásková (Divadlo Kalich, Praha).
Uvádíme mimo předplatné ve středu 6. 4. Vstupné 380, 345,
310 Kč, předprodej vstupenek od 7. 3.

SVĚTÁCI
Tato komedie autorů Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského je
známá především ve své úspěšné filmové podobě. Divadelní úpravu provedl Ivan Misař a na jevišti se představí Divadelní spolek
E. Vojana Brněnec. Stejně jako ve filmu se před Vámi bude odvíjet
příběh tří venkovských fasádníků v Praze.
Uvádíme mimo předplatné v sobotu 9. 4. Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek od 7. 3.

PRASE V KUFRU
Syrová až černá komedie. Z představení Ďyvadla Neklid Voletiny
bude pořízen filmový záznam.
Uvádíme mimo předplatné v sobotu 23. 4. Vstupné: přízemí
100 Kč, balkon 80 Kč, předprodej vstupenek od 21. 3.

SEDMIKRÁSKA

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Program představí současnou nabídku trutnovských firem a českých autorů oděvu a šperku, kteří přijali pozvání. Pokud Vás některý z přítomných autorů zaujme svým přístupem k tvorbě oděvu, můžete se s ním domluvit na vytvoření modelu přímo pro
sebe. Přijmete-li pozvání na přehlídku, budete prvními diváky,
kteří zasednou v hledišti upraveném do tvaru arény. V kolekcích
je zastoupeno oblečení pro každodenní nošení, pro sport a volný
čas, pro slavnostní a zcela mimořádné příležitosti: Jitka Šedová,
Petra Pilařová, Soňa Hejralová-Horáčková, Vladimír Hejral, Luděk Hanák, Svatební salon Daniela, Pavlína Počekajlová - LERROS, GIN TONIC, ANTA (www.amfy.cz, www.antasport.cz)
Obuv: DEICHMANN
Líčení: Kateřina Vojířová, Kosmetické studio (Trutnov, Farská 172)
Účesy: Marie Netíková Pakulska, Kadeřnické studio M (Trutnov,
Spojenecká 69)
Spoluúčinkují: hudební skupina BraAgas, DJ Filip, moderátor Ondra Pokorný. Oděvní kolekce představí manekýnky a manekýni
D-promo pod vedením Dany Dufkové, mezi nimi nebude chybět
ani Eliška Urbancová, která má zkušenosti nejen z přehlídkového
mola, ale také ze soutěží krásy (titul Miss Jihlava Open 2009, finalistka Miss Princess of the World Czech 2010 a další).
čtvrtek 10. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 19:00 hodin ** vstupné 210, 180, 150 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 2.

Divadelní scéna pro děti

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Představení pro děti od 2 do 4 let. Byl jednou jeden nešťastný šafářův dvoreček, ve kterém žila selka. Chaloupku měla malou, ale
pěkně malovanou. Práce na poli se jí dařila, ale stáje zely prázdnotou. Děti jí Pánbůh také nedopřál. Selka si tedy z mouky, mléka,
medu a koření upekla panáčka a dala mu jméno Zápecníček. A co
bylo dál? To zjistíte, když přijdete na pohádku Divadla Kapsa, která je plná známých lidových písniček a veselých zvířátek.
neděle 6. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:30
a 16:30 hodin ** vstupné: děti 25 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 45 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 2.

ZA BRANKOU JE DRAK
Představení pro děti od 4 let Docela velkého divadla Litvínov. Plno
legrace a písniček je v pohádce, ve které se spolu utkají dva herci
o to, kdo vlastně má pohádku o hloupém drakovi a jeho výpravách
za nevěstou hrát. Chvíli to vypadá, že snad pohádka ani nebude,
ale protože nejlepší je vždycky hrát si alespoň ve dvou, zahrají herci nakonec pohádku spolu a také s dětmi.
neděle 20. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 16:00 hodin ** vstupné: děti 40 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné),
ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek od 14. 2.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Jak to dopadlo s výtvarnou soutěží v lednu? Výherci v kategorii od
4 let: Sára Polívková a Matyáš Forman. Pro svou odměnu si mohou
děti přijít se svými rodiči během března do Inforecepce UFFO.

BROUČKOVÉ A BERUŠKY
Jaro už se blíží a to znamená, že na zelených loukách se to začne
hemžit různými broučky a beruškami. Ve společenském centru
UFFO si zkusíme vytvořit vlastní louku a děti, které přijdou, budou právě ti broučkové a berušky. Neznamená to, že musejí mít
kostým, i když samozřejmě budou kostýmy vítány. Děti přivítá Beruška, Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, včelka … Odpoledne bude
plné her, soutěží a tance, k tomu všemu bude hrát agentura Vosa.
neděle 27. 3. ** UFFO - Společenské centrum Trutnov ** 15:00 hodin
** vstupné: děti 20 Kč, ostatní 40 Kč ** předprodej vstupenek od 28. 2.
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EGYPT
Diashow Egypt připravil Petr Niesig z cesty na podzim roku 2009.
Budete mít možnost uvidět záběry Káhiry, pyramid v denní i noční době, snímky z cesty přes poušť včetně Bílé pouště, chrámů
v oblasti Luxoru, interiérů hrobek z Údolí králů, Nil z plachetnice nebo třeba také záběry z horkovzdušného balónu, fotografie
z výstupu na Mojžíšovu horu i od Rudého moře. Pořad je převážně komponován s hudbou Richarda Pachmana a Hany Blochové
z alba Egypt.
Petr Niesig je rodák z Liberce, který rád cestuje a fotografuje. Od
roku 2003 je členem libereckého Fomaklubu - sdružení amatérských
fotografů s více než šedesátiletou tradicí. V roce 2003 představil
svoji první diashow Nepál, po ní následovaly další: Indie - Ladakh,
Kolumbie + Venezuela, Peru. Více informací: www.petrniesig.cz.
Fotografie z cesty si můžete prohlédnout již nyní. Jsou vystaveny
ve foyer kina Vesmír, autorkou je Anna Nováková (Fomaklub Liberec), která se rovněž účastnila cesty Egyptem.
pondělí 14. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 2.

PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI
Pět měsíců prožila česká rodina s dvěma malými dětmi v malé
vesničce Sankar vysoko v indickém Himálaji, v oblasti zvané Malý
Tibet. Jak se celá rodina vyrovnala s neobvyklými podmínkami při
každodenním životě v dočasném domově nebo při dobrodružných výpravách do hor, když jejich synům bylo v té době tři a pět
let? A jak žijí tamní obyvatelé, vyznávající tajemnou formu tibetského buddhismu? Přednáška Martina Mykisky nás také seznámí
s životem a tradicemi domorodců, s himálajskou přírodou anebo
slavnostmi v buddhistických klášterech, které zde nadále zůstávají ostrůvkem původní tibetské kultury. Projekce zahrnuje kromě
fotografií také dosud nepublikované videozáznamy.
pondělí 28. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 60 Kč **
předprodej vstupenek od 28. 2.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
HORKÝŽE SLÍŽE
Host: Cocotte Minute
Horkýže slíže se rozhodli rekapitulovat. Slovenská kapela v březnu
vydá album největších hitů s názvem V dobrej viere (2001 - 2011)
a zároveň vyrazí na stejnojmenné turné. S „dobrou vírou“ Horkýže
slíže přijedou i do Národního domu. Fanoušci se podle slov zpěváka Kuka mohou těšit „nejen na největší hity kapely, ale i na nové
písně, které ani sama kapela ještě neslyšela“.
Hostem koncertu bude skupina Cocotte Minute.
pátek 18. 3. ** Národní dům ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji 200 Kč, v den koncertu 250 Kč ** předprodej vstupenek
od 7. 2.

LUKÁŠ WAGNER: ŽIVOT JE BOJ
Jako další projekt představuje Galerie Uffo dílo sochaře Lukáše
Wagnera, tentokráte prostřednictvím výstavy nesoucí název ŽIVOT
JE BOJ.
Mladý sochař Lukáš Wagner, jehož tvorba je nepopiratelně ovlivněna jak jeho otcem, sochařem Janem Wagnerem, tak i dědečkem
Josefem Wagnerem, prošel školou sochaře Jana Hendrycha, Karla
Nepraše a Jana Koblase na Akademii výtvarných umění v Praze.
Díky tomu Wagner bravurně ovládá základní principy sochařství,
středem jeho zájmu je socha, kterou často koncipuje jako objekt,
design či architekturu, čímž posouvá definici sochy jako takové.
Práce Lukáše Wagnera často souvisí s tématem agrese, manipulace
a strachu. Těmto tématům se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje - například v plastikách Pes se žiletkou či Strojový boj. Je přitom namístě
říci, že autor vnímá strach i agresi především jako sociální fenomény, jako vnější ohrožení, do něhož je člověk vtahován v souvislosti
s komplikovaným a nikoliv optimálním stavem společnosti.
V této souvislosti se nabízí srovnání Wagnerovy práce s tvorbou
některých českých umělců generace 60. a 70. let minulého století, kteří se ztvárněním podobných námětů zabývali, jako například Aleš Veselý či Karel Nepraš ve svých industriálních plastikách.
V malbě se toto téma objevuje například v dílech Michala Rittsteina či Mikuláše Medka.
Odlišnost přístupu Lukáše Wagnera je však na první pohled markantní. Na jedné straně nacházíme v jeho tvorbě existenciální martyrium až grotesku, na straně druhé čistou estetiku neosobního
designu v jeho nejnovějších architektonických projektech.
Vernisáž 1. 3. v 18:00 hodin.
2. 3. - 5. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota
9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

ODLESK FESTIVALU „DNI GÓR“
V letošním roce je poprvé připraven program, navazující na zkušenosti v partnerském městě Świdnice - tradici festivalu Dni Gór založil před půldruhým desetiletím Piotr Snopczyński, jeden z nejzkušenějších polských horolezců. V Trutnově se uskuteční jednodenní
program, během kterého mohou diváci vidět působivé snímky a videozáznamy, vyslechnout zajímavá vyprávění. V průběhu programu bude rovněž zahájena výstava fotografií Piotra Snopczyńského
a Jaroslava Bartoše, kteří svými snímky divákům představují pohled na vysokohorskou přírodu.
Jaroslav Bartoš: Expedice Mt. McKinley + Aljaška (14:00 hodin)
Miroslav Caban: 7 Summit (15:45 hodin)
vernisáž - fotografie Piotra Snopczyńského a Jaroslava Bartoše
(17:15 hodin)
Piotr Snopczyński: Vysokohorské expedice (17:45 hodin)
Jaroslav Bartoš: Expedice K2 a K3 (20:00 hodin)
Odlesk festivalu „Dni Gór“ se koná v rámci projektu Jsme stejní Świdnica a Trutnov. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
sobota 2. 4. ** kino Vesmír ** 14:00 - 21:30 hodin ** bez vstupného
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Předprodej vstupenek na pořady Společenského centra Trutnovska
pro kulturu a volný čas zajišťují: Inforecepce UFFO (od 1. 3. dochází
ke změně provozní doby: 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.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
3. 4.

KOUZELNÍK ŽITO
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 8 let
Předprodej vstupenek v ceně 40 Kč (děti) a 60 Kč
(ostatní) od 7. 3.

10. 4. VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara
11. 4. TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
Dan Přibáň - cestopisný pořad
Předprodej vstupenek v ceně 60 Kč od 14. 3.
11. 4. CASALS QUARTET (Španělsko)
Koncert smyčcového kvarteta v rámci Festivalu EuroArt
Praha
Předprodej vstupenek v ceně 170 Kč (přízemí), 150 Kč
(balkon) od 7. 3.
13. 4. - 17. 5.
ALEŠ LAMR: MALBA
Vernisáž 12. 4. v 18:00 hodin
14. 4. BAUCHKLANG (Rakousko)
Koncert beatboxové skupiny
Předprodej vstupenek v ceně 390 Kč od 14. 2.
15. 4. JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Předprodej vstupenek v ceně 70 Kč od 14. 3.
17. 4. DEŠŤOVÁ VÍLA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
Předprodej vstupenek v ceně 40 Kč (děti) a 60 Kč
(ostatní) od 14. 3.
19. - 20. 4.
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Ukázky rukodělné tvorby
29. 4. DEN TANCE
Předprodej vstupenek v ceně 200 Kč (přízemí), 170 Kč
(balkon) od 28. 3.
30. 4. ČARODĚJNICE
Akce pro děti
2. 5.

WEST SIDE STORY
Předplatné - Divadlo a hudba (Městské divadlo Brno)
Předprodej vstupenek v ceně 430, 390, 350 Kč od 28. 3.

B ŘEZEN 2011
KINO VESMÍR

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. úterý
2. středa

3. čtvrtek

4. pátek
5. sobota
6. neděle

ZELENÝ SRŠEŇ
Americký akční thriller. Brit Reid žije marnotratný život plný večírků - to však jen do doby, než jeho otec zemře a odkáže mu mediální
impérium. Společně s Katónem začnou bojovat se zločinem. Reid se
stává obávaným bojovníkem proti zločinu - Zeleným sršněm.
Režie: M. Gondry. Hrají: S. Rogen, C. Diaz, J. Chou, Ch. Waltz aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 70 Kč
Art film - pro náročnější diváky
NICKYHO RODINA
Česko-slovenské dokumentární drama s hranými rekonstrukcemi. Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho 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

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédský thriller. Lisbeth Salander se chce pomstít lidem, kteří se ji
pokusili zabít, a také vládním institucím, jež jí téměř zničily život.
Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě.
Režie: D. Alfredson. Hrají: M. Nyqvist, N. Rapace, L. Endre aj.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 146 min. ** vstupné 65 Kč

8. úterý
9. středa

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Americké drama. John Brennan žije perfektní život - to však jen
do chvíle, kdy je jeho žena zatčena pro vraždu. Pak začne pátrat po
důkazech, které by dokázaly její nevinu. Po zamítnutí posledního odvolání se rozhodne, že jí pomůže z vězení uprchnout. Režie: P. Haggis.
Hrají: R. Crowe, L. Neeson, O. Wilde, E. Banks, B. Dennehy a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 minut ** vstupné 75 Kč

10. čtvrtek

PROJEKT 100
DOBRÉ SRDCE
Dánsko-islandsko-americko-francouzsko-německá tragikomedie. Citlivý snímek okořeněný drsným humorem i absurdními situacemi bez patosu zdůrazňuje důležitost zdánlivě obyčejných lidských
hodnot. Režie: D. Kári. Hrají: B. Cox, P. Dano, I. Besco, N. Bro aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 95 minut ** vstupné 70 Kč

11. pátek
12. sobota
13. neděle

NA VLÁSKU
Americký animovaný rodinný film. Jeden z nejkomičtějších
příběhů, jaký byl kdy natočen. Nejhledanější a nejfešnější bandita
království se ukryje v tajemné věži a stane se rukojmím krásné a nezkrotné dívky, která je ve věži zavřena. Když se spolu domluví, vydají
se na dobrodružnou pouť, kterou s nimi můžete absolvovat.
Režie: N. Greno, B. Howard. V českém znění: H. Vondráčková,
I. Korolová, V. Kotek, M. Maděrič a další.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
92 minut ** vstupné 70 Kč

11. pátek
12. sobota
13. neděle

15. úterý
16. středa

17. čtvrtek

18. pátek
19. sobota
20. neděle
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CIZINEC
Americké drama. Johnny Depp představuje ve filmu amerického
turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou - Angelinou Jolie - zaplete
do sítě intrik, romantiky i nebezpečí. Režie: F. Henckel von Donnersmarck. Dále hrají: P. Bettany, T. Dalton, S. Berkoff a další.
Pouze od 17:30 hodin! ** mládeži přístupno ** titulky **
105 minut ** vstupné 70 Kč
ZÁMĚNA
Americká komedie. Kassie je čtyřicet a biologické hodiny nemilosrdně tikají. Rozhodne se mít dítě, ale bez muže, jen s pomocí dárce
spermatu. To se ale nelíbí jejímu kamarádovi Wallymu a udělá záměnu. Setkávají se pak až po sedmi letech - jak jejich setkání dopadne?
Režie: J. Gordon, W. Speck. Hrají: J. Aniston, J. Bateman, J. Goldblum,
J. Lewis a další.
Mládeži přístupno ** titulky ** 101 minut ** vstupné 70 Kč
PROJEKT 100
KVÍLENÍ
Americké drama. San Francisco, rok 1957. Báseň Allena Ginsberga
Kvílení se stává předmětem soudního líčení pro údajnou obscénnost, protože otevřeně zpodobňuje homosexualitu a užívání drog.
Režie: R. Epstein, J. Friedman. Hrají: J. Franco, J. Daniels,
D. Strathairn, T. Williams a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 90 minut ** vstupné 60 Kč

RANGO
Americký animovaný rodinný film. Dobrodružství malé ještěrky,
která se stane velkým hrdinou. Režie: G. Verbinski.
Pouze od 15:30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno česky **
66 minut ** vstupné 70 Kč

18. pátek
19. sobota
20. neděle

HON NA ČARODĚJNICE
Americký thriller. Dva přátelé se vracejí z křižáckých výprav do
rodného města, kde je právě obviněna dívka z vyvolání morové
epidemie a čarodějnictví. Mají za úkol ji odvézt do odlehlého opatství.
Děsivé události, kterým budou muset čelit, je postaví na samou hranici smrti a ohrozí i rytířský slib, že dívce zajistí spravedlivý soud.
Režie: D. Sena. Hrají: N. Cage, R. Perlman, S. C. Moore, C. Foy a další.
Pouze od 17:30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky **
98 minut ** vstupné 75 Kč

22. úterý
23. středa

IMAGINÁRNÍ LÁSKY
Kanadské drama. Film odhaluje na pozadí jednoduché zápletky
celou paletu fází lásky a jejího subjektivního vnímání - rozpoutané
vášně, očekávání, smutek, ponížení a nakonec samota. Režie: X. Dolan. Hrají: M. Chokri, N. Schneider, X. Dolan, A. Dorval a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 97 minut ** vstupné 60 Kč

24. čtvrtek

NA CESTĚ
Art film - pro náročnější diváky
Bosensko-srbsko-chorvatsko-rakouské drama. Zamilovaný pár se
snaží překonat překážky, které ohrožují jejich vztah. Poté, co Amara
dramaticky změní fundamentalistická komunita, řeší Luna ohromné
dilema - dokáže pouhá láska udržet vztah na stezce k životnímu
štěstí? Režie: J. Žbanic. Hrají: Z. Cvitešic, L. Luščev, E. Bravo,
M. Karanovic a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 100 minut ** vstupné 60 Kč

25. pátek
26. sobota
27. neděle

FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Český loutkový rodinný film. Závěrečná část loutkových adaptací
pohádek Jana Wericha - O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři
syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum a štěstí. Vedle tradičních fimfárovských tvůrců je dán prostor i mladým, začínajícím, kteří mají příležitost
prokázat svůj talent a nadání. Režie: K. Dufková, V. Pospíšilová, D. Súkup.
Pouze od 17:00 hodin! ** mládeži přístupno ** 75 minut **
vstupné 85 Kč

25. pátek
26. sobota
27. neděle

127 HODIN
Americký dobrodružný film. Napínavý snímek, který ukazuje,
co všechno dokážeme, když se rozhodneme, že chceme žít. Podle
skutečné události horolezce Arona Ralstona, který prožil 127 trýznivých hodin v divočině. Zraněný, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody se dokázal vyprostit z 20metrové hloubky a ujít více
než 10 km, než konečně našel záchranu.
Režie: D. Boyle. Hrají: J. Franco, K. Mara, A. Tamblyn a další.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 93 minut ** vstupné 65 Kč

29. úterý
30. středa

ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
Americký thriller. Příběh skupiny středoškoláků, kteří obdrží
stejný dopis s varováním, aby jej poslali dál, jinak zemřou. Zpočátku
výhrůžku ignorují, ale když dva z nich dopis neodešlou a zemřou
hroznou smrtí, je třeba zjistit, kdo za dopisy stojí ... Režie: D. Taylor.
Hrají: N. Reed, N. Segan, B. Russell, K. David a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 96 minut ** vstupné 70 Kč

31. čtvrtek

PUŠKVOREC
PROJEKT 100
Polské drama. Rámec tohoto nevšedního snímku tvoří příběh Marty, osamělé manželky maloměstského lékaře, která se v poválečné
době vyrovnává se ztrátou obou synů a postupně se sbližuje s prostým mladíkem Bogušem. Režie: A. Wajda. Hrají: K. Janda, P. Szajda,
J. Englert, J. Pietrucha a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 83 minut ** vstupné 60 Kč
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

