ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V listopadu 2014
sobota 1. 11.

MANDRAGE
Host: The Paranoid
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT

pondělí 10. 11.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Roman Reil: Méně známé osobnosti prvorepublikového Trutnova
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

DUAE TASTAE CANTANTES
Koncert k výročí Dne reformace. Vokálně instrumentální
soubor (Kristýna Konečná, Ivana Michalovičová, Jarmila
Kubátová, Juraj Slovík, Vladimír Kopáčik, Ondřej Bernovský, Daniel Knut Pernet) je složen z hráčů na klávesové nástroje - varhany a cembalo. Zaměřuje se především na interpretaci děl vokální polyfonie vrcholné renesance.
Pořadatel: FS ČCE
Koncertní síň B. Martinů ** 15:00 hodin **
vstupné dobrovolné

pondělí 10. 11.

EKVÁDOR A GALAPÁGY
Cestopisný večer: Alena a Jiří Márovi
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

pondělí 10. 11.

KOZA NA ÚTESU
Klezmer, tradiční židovské písničky, a to v lehce modernější formě. Kromě klasické sestavy bicí, basa, kytara uslyšíte též saxofon, akordeon, housle, klarinet
a zpěv.
Pořadatel: FS ČCE a o.s. Menora
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné dobrovolné

pondělí 10. 11.

AMC TRIO & MICHAEL PATCHES STEWART
Jazzinec 2014
Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

úterý 11. 11.

JSEM SESTRA ARNOŠTA LUSTIGA
Program k 70. výročí konce 2. světové války. Vyprávění
sestry slavného českého spisovatele Arnošta Lustiga, která
přežila několik koncentračních táborů (Terezín, Osvětim,
Freiberg a Mauthausen), doprovázené písněmi na texty
dětí a dospívajících napsané za 2. světové války v terezínském ghettu. Účinkují: Hana Hnátová - Lustigová (mluvené slovo) a Daniel Dobiáš (zpěv a hudební doprovod).
Pořadatel: FS ČCE a o.s. Menora
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné dobrovolné

MARTIN A SNĚHOVÍ SMÍŠKOVÉ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni, lampionovým průvodem a krátkým programem
Pořadatel: UFFO - SCT
odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin
z Krakonošova náměstí ** akce u Uffa po příchodu
průvodu

čtvrtek 13. 11.

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
Činoherní divadlo B: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

pátek 14. 11.

ROMALE CAMERATA
Komorní orchestr mimořádných kvalit hraje skladby
baroka, židovských autorů ...
Pořadatel: FS ČCE a o.s. Menora
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné dobrovolné

JAZZOVÝ A MEDITATIVNÍ KLAVÍR
Koncert Jana Vídeňského
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

sobota 15. 11.

WEBROVKAFEST
13. ročník charitativního festivalu na podporu dětí
z dětských domovů. Program: taneční představení
Zeigos, složené z romských dětí z Úpice, dívčí divadelní soubor KaRaJaPeJi a Ba (autorská hra Ženská
republika), kapely Marta a Rasputin band, Tlupa
tlap, Raf a spol., Pepa Lábus a spol., Cémur šámur,
Buzerant, Electrum Magicum, Not Fragile, Bahňous
a spol., Péťové. Moderovat bude dvojice Ojta und
Maror.
Více informací: www.webrovkafest.com
Pořadatel: Trutnovská alternativní scéna
Chata Webrovka ** 14:15 hodin **
minimální příspěvek 150 Kč

neděle 16. 11.

SAXANA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo rozmanitostí, Most
Představení pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin

úterý 18. 11.

NA KOLE ZA KRÁSAMI ČECH
Beseda Martina Leschingera
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

středa 19. 11.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

UFFO ** 20:30 hodin
neděle 2. 11.

úterý 4. 11.

čtvrtek 6. 11.

pátek 7. 11.

sobota 8. 11.

KLUB POVÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin
promítání filmu Občan Havel
a beseda s režisérem miroslavem jankem
Komponovaný pořad
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

neděle 9. 11.

TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 3 let
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

neděle 9. 11.

AUGENBLICK
Vystoupení v Trutnově známého uskupení (Rostislav Tvrdík, Michal Kitta, Jiří Žigmund, Tomáš Molnár) s židovskými a hebrejskými písněmi známými i zcela novými.
Pořadatel: FS ČCE a o.s. Menora
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné dobrovolné

pondělí 10. 11.

pondělí 10. 11.
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KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Akce pro malé děti a jejich rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 - 11:00 hodin
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC: K ČEMU JE SLUNCE, KDYŽ NENÍ DEN?
Pořad pro 8. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Účinkuje Hana Lustigová (sestra známého českého spisovatele Arnošta Lustiga), hudební doprovod Daniel Dobiáš
Pořadatel: Festival Devět bran a UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 10:00 hodin

čtvrtek 20. 11.

KLUB DRÁČEK
Akce pro děti od 6 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin

čtvrtek 20. 11.

malířka julie wINTEROVÁ mezerová

do 28. 11.

BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově

do 2. 12.

MILAN HOUSER
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO

do 20. 12.

NEKOREKTNÍ SKEČE - TROS BOYS
Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Jakub Žáček
za doprovodu pianisty Zdeňka Krále
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

KRAKONOŠOVÉ
aneb ČESKÁ KOMIKSOVÁ ŠPIČKA V TRUTNOVĚ
Souborná výstava mladých kreslířů, ilustrátorů a autorů komiksu
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 31. 12.

PARKER, PARKER, PRUCNAL TRIO
Jazzinec 2014
Pořadatel: Alternativa pro kulturu a UFFO - SCT
Klub Kabinet ** 19:00 hodin

KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se sdružením Boii
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

do 23. 1.

MILAN ŠLÉGR: PODMOŘSKÝ SVĚT
Výstava fotografií
Více informací: www.galeriedomutisku.cz
Pořadatel: Dům tisku Trutnov
Galerie - Dům tisku Trutnov (Pražská 59)

1. 11. - 31. 12.

DAVID JEŘÁBEK:
MOTORISMUS - MŮJ ŽIVOTNÍ MOTOR
Autor se sportovní fotografii naplno věnuje od roku
2002. Vystavované fotografie zachycují převážně královnu motoristického sportu, rally. Nicméně k vidění
budou také fotografie zachycující různé momenty
z autocrossu.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)

2. 11. - 10. 11.

OBRAZY PAVLA REJCHRTA
Výstava maleb malíře, grafika a spisovatele Pavla Rejchrta
Pořadatel: FS ČCE
Koncertní síň B. Martinů ** otevřeno během pořadů
pořádaných FS ČCE a programů festivalu Devět bran

3. 11. - 23. 12.

JAROSLAVA MELICHAROVÁ:
KOUZLO MAKROFOTOGRAFIE
Výstava fotografií
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma

8. 11. - 30. 11.

Janusz Nowacki: Tváře jazzu
Výstava věhlasného polského fotografa
Vernisáž 7. 11. od 16:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

10. 11. - 23. 11.

VEZMEME SI HLÍNU, NITĚ, VYTVOŘÍME KRÁSU HBITĚ
Kroužek paličkování ve spolupráci s kroužkem keramiky zvou na výstavu svých prací, která je pořádána
u příležitosti 25. výročí vzniku ZŠ Mládežnická. Krajky
vytvořené členkami kroužku reprezentovaly ČR na 13.
světovém krajkářském kongresu OIDFA v nizozemském Groningenu.
Pořadatel: KZČ Eldorádo při ZŠ Mládežnická
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno:
pondělí - pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin,
sobota 9:00 - 12:00 hodin ** vstupné dobrovolné

14. 11. - 1. 2.

václav havel a trutnovsko
Výstava u příležitosti 25. výročí tzv. Sametové revoluce
Vernisáž 13. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

28. 11. - 11. 1.

copak nám asi nadělí?

a její odkaz modernímu člověku

Přednáší Mgr. Alena Křivská
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
čtvrtek 20. 11.

čtvrtek 20. 11.

pátek 21. 11.

SMOLÍČEK
Pořad pro MŠ a 1. - 4. tř. ZŠ: Vojtěch Morava Dívadlo
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin ** vstupné 50 Kč

pondělí 24. 11.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Tomáš Kubeš: Bulharsko
Pořadatel: UFFO - SCT a Český červený kříž
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 24. 11.

KONGO
Cestopisný večer: Tomáš Kubeš
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin

úterý 25. 11.

MEFISTO
Činoherní divadlo A: Divadlo pod Palmovkou, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 26. 11.

KABARET Z KUFRU

aneb Laciná zábava v lázních

Divadlo a hudba: Q Vox - mužské vokální kvarteto
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
pátek 28. 11.

SKŘÍTEK
Představení pro MŠ: Buchty a loutky
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin

pátek 28. 11.

CONFIDENCES/DIRTY LAUNDRY
Divadelní delikatesy: Le Patin Libre (Kanada/Francie)
Pořadatel: UFFO - SCT
Zimní stadion Trutnov ** 19:00 hodin

neděle 30. 11.

VÁNOČNÍ STROM 2014
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, program,
prodej adventních drobností, občerstvení
Pořadatel: město Trutnov a UFFO - SCT
Krakonošovo náměstí ** 14:00 hodin

VÝSTAVY
do 2. 11.

do 9. 11.

do 9. 11.
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VÝSTAVA PATCHWORKU
Více informací: www.okpk.cz
Pořadatel: Orlicko-krkonošský patchworkový klub
Radnice na Krakonošově náměstí **
otevřeno 10:00 - 17:00 hodin
PROMĚNY TRUTNOVA
OBJEKTIVEM KARLA HYBNERA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Státní
okresní archiv Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Edyta Kulla: Tři cykly
Výstava uměleckých vitráží
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

vánoční dárky v proměnách času

Vánoční výstava
Vernisáž 27. 11. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

KURZY
do 3. 12.

KURZY ALFA
Příležitost prozkoumat křesťanskou víru v příjemném prostředí s občerstvením. Setkání začínají vždy
ve středu od 19:00 hodin.
Více informací: www.kurzyalfa.cz
Pořadatel: Apoštolská církev Trutnov
Národní dům - malý sál ** vstup volný
RUKODĚLNÉ KURZY,
které pořádá Dům pod jasanem, Voletiny
Rezervace míst - tel. 736 275 025
Více informací: www.dumpodjasanem.cz

čtvrtek 6. 11.

sobota 8. 11.
neděle 9. 11.

sobota 8. 11.
neděle 9. 11.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Naučíte se míchat barvy, zapouštět, vykrývat, akvarelovou a solnou techniku a namalujete si hedvábnou
šálu. K dispozici barvy, kontury, hedvábné šály, rámy
na malbu.
16:30 hodin ** cena 320 Kč
PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Lektor je umělecký košíkář, proto můžete zvolit i pletení netradičních košů a tvarů. Kurz je akreditovaný a náleží do programu Tradiční materiály v lidové tvorbě.
8. 11. 9:00 - 17:00 hodin, 9. 11. 9:00 - 15:00 hodin **
cena 2000 Kč
TKANÍ NA KARETKÁCH
A PŘEDTKALCOVSKÉ TECHNIKY
Naučíte se tkát na karetkách, číst vzornice, zvládnete jednoduché i složité vzorování. Kurz je akreditován MŠMT.

Cena 1600 Kč
středa 12. 11.

HEDVÁBNÉ ŠPERKY
Lektorka Anna Talábová. Získáte náměty, naučíte se
šperky kompletovat.
16:30 hodin ** cena 250 Kč

čtvrtek 20. 11.

PODZIMNÍ INSPIRACE
Výroba kytic z listů, tisky na textil - trička, ubrusy, polštáře, tašky, dekupáž a krakerování, výroba floristicky
zajímavých dekorací.
16:30 hodin (3 hodiny) ** cena 250 Kč,
děti v doprovodu dospělého zdarma

čtvrtek 20. 11.

VÁNOČNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Vyrobíte si jmenovky, svícny, mísy na cukroví, adventní mísy či svícny, keramické anděly.
16:30 hodin ** cena 250 Kč, děti v doprovodu
dospělého 70 Kč

pátek 21. 11.

VÝROBA BETLÉMU Z OVČÍ VLNY
Děti vyrobí jednodušší vánoční ozdoby z vlny.
16:00 hodin ** cena 280 Kč, děti v doprovodu
dospělého 70 Kč

pátek 21. 11.

DRÁTOVANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
K dispozici bude barevný, měděný, černý či stříbrný
drát, kleště, korálky.
16:00 hodin ** cena 250 Kč

sobota 22. 11.
neděle 23. 11.

PŘEDENÍ NA KOLOVRATU A PRÁCE S VLNOU
Kurz je akreditovaný MŠMT. Každý bude mít k dispozici kolovrat po celou dobu kurzu i ve večerních hodinách. Vyzkoušíte si několik druhů kolovratů.

Cena 1800 Kč
sobota 22. 11.
neděle 23. 11.

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Lektorka Mgr. Jarmila Schubertová. Jedná se o základní kurz. Nakreslíte si černobílý portrét. Vámi donesenou fotografii můžeme upravit na formát A4. Kurz je
akreditovaný MŠMT.

Cena 1950 Kč

PŘIPRAVUJE SE NA PROSINEC
pondělí 8. 12.
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MICHAL DAVID
Koncert
Pořadatel: DETO production s.r.o.
Sportovní hala Komenského ** 19:30 hodin **
předprodej vstupenek: TIC na Krakonošově nám.,
www.ticketstream.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V TRUTNOVĚ
JAZZOVÝ A MEDITATIVNÍ KLAVÍR

pátek 14. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
Učitel ZUŠ Trutnov JAN VÍDEŇSKÝ připravil další koncert. „Můj druhý JAZZOVÝ A MEDITATIVNÍ KLAVÍR se od toho prvního liší tím, že
se koná téměř přesně o rok později a snad je i určitým kvalitativním
posunem v mém muzikantském snažení. Pro ty, kteří budou mít tu
odvahu na koncert přijít, chystám malé překvapení, které by se mohlo líbit. Pokud jde o hudbu, kterou si můžete přijít poslechnout, je
improvizovaná od prvního do posledního tónu. Vzniká tedy přímo
na pódiu, což je příjemné a vzrušující, ale také zavazující. Vstupné je
dobrovolné,“ zve na své vystoupení Jan Vídeňský.

Jazzinec 2014
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, spolupořadatel UFFO - SCT
za podpory města Trutnova, Královéhradeckého kraje
a Ministerstva kultury ČR.

AMC TRIO & MICHAEL PATCHES STEWART (SK, USA)
pondělí 10. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin
vstupné 150 Kč, společná vstupenka na oba koncerty 190 Kč
studenti: vstupné 100 Kč, společná vstupenka 130 Kč

Prešovské AMC trio sklidilo bouřlivý aplaus na finále Jazzince 2012.
Nadchlo publikum autorskými skladbami, které čerpají z východoslovenské melodiky. Nyní přivezou další americkou legendu - trumpetistu
Michaela Patchese Stewarta.
Rodák z New Orleans spolupracoval s takovými kapacitami, jako jsou
Quincy Jones, Kenny Garret či Whitney Houston, BabyFace, All Jareau
a Diana Ross. Od roku 1991 patří k základní sestavě Marcus Miller
Band, se kterým hrává pravidelně dodnes. Spolupracuje také s Victorem Baileym a Poogie Bellem.

PARKER, PARKER, PRUCNAL TRIO (USA, PL)

čtvrtek 20. 11. ** Klub Kabinet ** 19:00 hodin
vstupné: 100 Kč, společná vstupenka na oba koncerty 190 Kč
studenti: vstupné 100 Kč, společná vstupenka 130 Kč
Trio Bartek Prucnal (altsaxofon), Mike Parker (kontrabas), Frank Parker
(bicí) s fantastickou rytmikou hraje mix svých skladeb, široce ovlivněných mnoha dalšími současnými hudebními styly (funk, rap atd.) a také
standardy ve vlastních aranžích.
Bubeník Frank Parker se v roce 1997 připojil k Chicago Art Jazz Ensemble a spolupracoval s Patricia Barber Group. V roce 1999 se stal
členem hvězdného kvarteta Kurta Ellinga, s nímž hrál a nahrával pět
let (nominace na Grammy za album „Man In the Air“). Během své kariéry hrál s desítkami dalších vynikajících hudebníků (Freddie Hubbard,
Randy Brecker, Roy Hargrove, Joe Lovano, Bobby Watson, John Patitucci, Kevin Mohogany, Bob Sheppard, Arturo Sandoval, Chris Potter).
Vystupoval na stovkách koncertů v USA, Jižní Americe, Kanadě, Evropě, Austrálii a Asii. Jeho skladby lze žánrově začlenit mezi jazz, funk,
afro, latinu, taneční a elektronické hudební styly.
Rodák z New Yorku Mike Parker už v sedmnácti letech vedl vlastní kapelu a hrál funkové a rockové koncerty po newyorských klubech. Měl
příležitost studovat u některých světových basistů (Scott Colley, Reid
Anderson a Reubin Rogers) a hrát s nejslavnějšími světovými jazzovými
hudebníky (John Scofield, Chris Potter, Eric Harland). Ve věku pouhých
25 let má již natočená dvě alba vlastních skladeb se svou skupinou
Mike Parker Unified Theory a hrál na koncertech a festivalech po celé
Evropě a Americe.
Bartek Prucnal v současné době dokončuje svá magisterská studia
na krakovské Akademii múzických umění v oddělení jazzu a moderní
hudby. Je zakládajícím členem N.S.I. Quartetu, vítěze jak tarnowského
„International Jazz Festivalu“, tak 36. ročníku prestižního „Jazz Juniors
Krakow“. Spolupracoval s mnoha vysoce váženými hudebníky (Frank
London, Zbigniew Namyslowski, Jarek Śmietana, Michal Urbaniak).

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

Proměny Trutnova
objektivem Karla Hybnera
Výstava spolupořádaná se Státním okresním archivem Trutnov
připomíná stavební proměny města v posledních čtyřiceti letech,
zachycené objektivem fotoaparátu Karla Hybnera, trutnovského
fotokronikáře, od počátku 70. let do roku 2012. Karel Hybner
tehdy pořídil dnes již často unikátní snímky, které zachycují rozsáhlé demolice objektů na předměstích i v historickém středu
Trutnova v 70. a 80. letech. Na výstavě je připomenuta také rozsáhlá výstavba i proměny města po roce 1989.
Výstava potrvá do 9. 11.

Edyta Kulla: Tři cykly
Výstava prací polské umělkyně Edyty Kully z Jeleniej Góry představuje působivé umělecké vitráže na často značně překvapivá
témata. Autorka, magistra umění, se narodila roku 1972 ve městě Jawor a je absolventkou oboru navrhování skla na Akademii
výtvarných umění ve Vratislavi. V Polsku vede kurzy skla a vitráže, spolupracuje též s architekty při výtvarných řešeních exteriérů a interiérů budov.
Výstava potrvá do 9. 11.

Keltové ve východních Čechách
Výstava, připravená ve spolupráci se sdružením Boii, nabízí
unikátní pohled do života keltského obyvatelstva na území
východních Čech v době od 5. století před naším letopočtem
do přelomu letopočtu. Na výstavě jsou prezentovány četné archeologické nálezy z nejvýznamnějších východočeských lokalit,
reprezentující vyspělou hmotnou kulturu mladší doby železné,
tzv. laténského období. K vidění jsou také repliky keltských
předmětů, oděvů a zbraní, včetně figurín v životní velikosti.
Výstava potrvá do 31. 12.

Janusz Nowacki: Tváře jazzu
Výstava věhlasného polského fotografa Janusze Nowackeho
(*1939 v Poznani), držitele mnoha významných fotografických
ocenění, pořizujícího od 60. let 20. století jedinečné snímky na jazzových koncertech, festivalech a jiných akcích. Jak uvádějí znalci,
v jeho expresivních jazzových fotografiích nejde v první řadě o samotný nástroj, koncert nebo portrét, ačkoliv i o ně se samozřejmě
jedná, ale jde v nich především o muziku, vyvěrající z lidského nitra
a vyplňující prostor mezi lidmi, prostor mezi hráči a posluchači.
Vernisáž se koná v pátek 7. 11. od 16:00 hodin. Výstava potrvá
do 30. 11.

copak nám asi nadělí?
vánoční dárky v proměnách času
Letošní muzejní vánoční výstava ukáže, jaké dárky přinášel Ježíšek
dětem i dospělým v průběhu 20. století. K vidění budou například
dřevěné hračky, stavebnice, panenky, ale i praktické dárky, kterými
se obdarovávali dospělí.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 27. 11. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 11. 1. 2015.

promítání filmu Občan Havel
a beseda s režisérem Miroslavem Jankem
Režisér, kameraman a střihač Miroslav Janek pochází z Úpice a je
absolventem trutnovského gymnázia. Po době strávené v emigraci
v USA žije v Praze a od konce 90. let učí na Katedře dokumentární tvorby pražské FAMU. Proslavil se nejen u nás pozoruhodnými
krátkometrážními i celovečerními filmy. V muzeu Miroslav Janek
představí dokumentární film Občan Havel, za který v roce 2008 jako
režisér obdržel Českého lva za nejlepší dokumentární film.
Komponovaný pořad se koná ve čtvrtek 6. 11. od 17:00 hodin.
Vstup zdarma.

malířka julie wINTEROVá mezerová
a její odkaz modernímu člověku
S životem a dílem známé úpické výtvarné umělkyně seznámí posluchače netradičním způsobem pracovnice Muzea Podkrkonoší
Mgr. Alena Křivská. Přednášku spojenou s besedou doprovodí projekce fotografií malířčiných proslulých i méně známých děl a dobových
fotografií, s nimiž nahlédneme do městečka Úpice, do rodiny, kde
J. Winterová Mezerová (1893 - 1980) vyrůstala, a částečně i do jejího
soukromí.
Přednáška se koná ve čtvrtek 20. 11. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30 hodin,
sobota - neděle 9:30 - 15:00 hodin
Další informace na www.galerietu.cz
Generálním partnerem GMT je firma KASPER CZ s. r. o.

KRAKONOŠOVÉ
aneb ČESKÁ KOMIKSOVÁ ŠPIČKA V TRUTNOVĚ
Krakonošové je název souborné výstavy kreslířů, ilustrátorů a autorů českého komiksu. Jedná se o reprezentativní výběr mladých
osobností, které se už v českém prostředí etablovaly jako uznávaní
tvůrci v uvedeném oboru. Pojítkem jejich prací je téma Krakonoše, ke kterému svým způsobem přistoupí každý ze zúčastněných,
ale jádro výstavy bude tvořit volný výběr z dosavadní tvorby. Naši
návštěvníci se tak mohou těšit nejen na místního rodáka a zároveň
hvězdu českého komiksu Jiřího Gruse, své práce však vystaví také
Lela Geislerová, Adolf Lachman, Karel Jerie, Petr Korunka, Jan Jiříček, Marek Rubec a Tomáš Kuthan.
Výstava potrvá do 20. 12.

BOHUSLAV TOŠOVSKÝ: FOTOGRAFIE
václav havel a trutnovsko
Výstava u příležitosti 25. výročí tzv. Sametové revoluce připomene vztah Václava Havla, jednoho z hlavních aktérů revolučních
změn v naší zemi, k Trutnovsku. Unikátní fotografie přiblíží jeho
pobyty v regionu, kam se často a rád vracel. Pozornost bude věnována jeho milované chalupě na Hrádečku i četným návštěvám
Trutnova, včetně legendární návštěvy v lednu 1990, kdy sem
poprvé přijel jako prezident a promluvil před zcela zaplněným
Krakonošovým náměstím.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 13. 11. od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 1. 2. 2015.
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Cyklus výstav věnovaný tvorbě trutnovského fotografa Bohuslava Tošovského se završil třetí akcí pořádanou tentokrát pod patronátem
městské galerie. V Domě tisku už byly představeny krajinářské snímky
tohoto autora, následně v Galerii draka historické záběry Trutnova,
na městském úřadě je nyní prezentována volná fotografická tvorba.
Bohuslav Tošovský je neprávem opomíjeným trutnovským fotografem, pracoval dlouhá léta v podniku Texlen jako reklamní fotograf,
po roce 1990 jako fotograf na volné noze. Jeho snímky dnes už mají
mimo jiné hodnotu dokumentární - představují zmizelou podobu
našeho města, ale cenné jsou také po stránce umělecké.
Výstava je přístupná v pracovní dny městského úřadu do 28. 11.
Mgr. Lucie Pangrácová, ředitelka Galerie města Trutnova

NEKOREKTNÍ SKEČE - TROS BOYS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

KLUB POVÍDÁLCI
Již potřetí se v letošním školním roce setkáme s našimi nejmenšími
čtenáři, a to v úterý 4. 11. od 9:30 hodin. Společně si prohlédneme nové knížky, pohrajeme si a budeme si povídat. Tentokrát vám
Křemílek s Vochomůrkou uvaří pravý vochomůrčí čaj.
Těšíme se na viděnou!

NA KOLE ZA KRÁSAMI ČECH
Zveme naše čtenáře a všechny milovníky cyklistiky do knihovny
na besedu Martina Leschingera - nakladatele a autora dvou velmi
oblíbených svazků knihy Cyklovýlety po Česku. Díky jeho poutavému a inspirativnímu vyprávění objevíme spoustu lákavých cílů
- krásných přírodních scenérií a historických památek, a „vydáme
se na kole“ i po stopách zajímavých lidských osudů. Autor svá slova
doplní promítáním fotografií z navštívených míst. Beseda se koná
v úterý 18. 11. od 17:00 hodin ve studovně.

KLUB DRÁČEK
Listopadové setkání dětského klubu Dráček se uskuteční ve čtvrtek 20. 11. od 16:00 do 17:30 hodin v oddělení pro děti Městské
knihovny Trutnov. Po prvním setkání, kdy jsme v září putovali
po Evropě, se nyní vydáme prozkoumat Asii. Podíváme se do světa zvířat a rostlin, ale i do pohádkové říše asijských příběhů, nahlédneme pod pokličku asijské kuchyně. Součástí setkání bude
již tradičně výtvarná dílna. Těšíme se na všechny malé cestovatele
ve věku od 6 let.

FINÁLE HRY LOVCI PEREL
Upozorňujeme všechny dětské čtenáře, kteří se zapojili do celoroční hry Lovci perel, že naše oblíbená hra končí 28. 11. Poslední ulovené perlorodky tedy přineste nejdéle ve čtvrtek 27. 11. Výsledky
našich čtenářů budou zveřejněny na informační nástěnce v oddělení pro děti od 5. 12. Toto vyhodnocení zašleme Knihovně města
Hradce Králové, která vybere 50 nejlepších lovců perel z celé republiky a odmění je poukázkou na nákup knih v síti knihkupectví
Kanzelsberger v celkové hodnotě 200 Kč.

Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní groteska je ještě
lepší. Chirurgický humor, který míří na komoru a operuje bez
ohledu. Není čas na „citečky“. Současnost se řítí příliš rychle
a kulhajících spoluobčanů je čím dál víc. Nekorektno je jedinečný
způsob, jak reagovat na nekorektní dobu. Ale nebojte se, smích
vás ochrání. Přijďte si tedy konečně oddychnout - a nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři komici - TROS BOYS - za doprovodu skvěle vyšinutého pianisty, který všemu dodá správnou
šťávu.
Jak sbalit holku v Aquaparku v Prostějově, jak se hraje na tichou
poštu v ústavu nahluchlých nebo jaký je princip smíchu v domě,
kde si všichni navzájem chodí za ženami. Ale i to nejlepší ze života poslanců a ještě mnohem víc se dozvíme v novém představení Luboše Baláka. Nejde jen o to, komu z poslanců smrdí nohy,
ve hře je totiž daleko víc.
Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Jakub Žáček a zmíněný
vyšinutec u piána Zdeněk Král.
čtvrtek 20. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 260, 240 Kč **
předprodej vstupenek od 20. 10.

MARTIN A SNĚHOVÍ SMÍŠKOVÉ
Tradiční akce s příjezdem Martina na bílém koni, lampionovým
průvodem a krátkým programem.
Chcete se bavit a smát? Chcete s námi oslavit očekávaný příchod
zimy? Pak neváhejte a přijďte i s lampiony mezi 16:45 až 17:00
na Krakonošovo náměstí. Právě tam přijede Martin na svém koni
pozdravit všechny přítomné a následně je doprovodí k Uffu, kde
bude připravena zábava s hudbou a tancem. Děti se mohou jako
obvykle těšit na malou sladkou odměnu od Martina. Pro rodiče,
ale samozřejmě nejen pro ně, bude u Uffa zajištěn prodej občerstvení.
Zajímá vás, kdo jsou sněhoví smíškové? Přijďte se podívat! A jak
je poznáte? Snadno! Budou všude kolem vás. Tam, kde je smích,
jsou i oni.
úterý 11. 11. ** odchod lampionového průvodu v 17:00 hodin
z Krakonošova náměstí ** akce u Uffa po příchodu průvodu **
bez vstupného

Z NABÍDKY POŘADŮ NA prosinec 2014
5. 12.

MIKULÁŠOVINY
Tradiční akce pro děti s Divadlem Mazec
Vstupné: děti 40 Kč a poukaz na dárek 25 Kč,
ostatní 80 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 11.

7. 12.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Já to jsem
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 11.

KNÍŽKA - NEJLEPŠÍ KAMARÁD
V POBOČCE HSM
V pondělí 10. 11. zveme do naší knihovny malé děti se svými rodiči.
Prožijete pěkné dopoledne s hezkými knížkami a stejně starými
kamarády. Budeme se na vás těšit od 9:00 do 11:00 hodin.

8. 12.	FOTOGRAFIE BEZ HRANIC
Večer se Ctiborem Košťálem
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 11.

VÁNOČNÍ STROM 2014
Poslední listopadový den, první adventní neděle, tradiční akce VÁNOČNÍ STROM, kterou pořádá město Trutnov a UFFO - SCT. Tedy pohodové nedělní odpoledne na Krakonošově náměstí s programem
- hudebním vystoupením a světelnou show, prodejem drobného
adventního zboží a občerstvení a samozřejmě se slavnostním rozsvícením vánočního stromu (cca v 16:00 - 16:15 hodin). Stánkový prodej
bude zajištěn od 14:00 do 17:30 hodin, program od 15:00 hodin.
neděle 30. 11. ** Krakonošovo náměstí ** 14:00 hodin **
bez vstupného
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11. - 13. 12. MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Prodej rukodělných výrobků, vánočních a adventních
drobností
18. 12.

MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Vánoční koncert
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 3. 11.

20. a 21. 12. KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Vystoupení městské dechové hudby

Benjaming‘s Clan

ÈåäáÚbÚãèàdØÚãéçêâÉçêéãäëèàÖ
åçäàêáéêçêÖëäáãbÖè
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

MEFISTO

Činoherní divadlo B: Divadlo Petra Bezruče, Ostrava

Činoherní divadlo A: Divadlo pod Palmovkou, Praha

Singles groteska. Hra mladého skotského dramatika D. C. Jacksona nabízí zábavný a přesto nekompromisní pohled na hledání toho pravého partnera dnešními třicátníky. Pod slupkou
zábavné hry se ukrývá originální vztahová tragikomedie, jejíž
vtip je navíc umocněn hereckým obsazením: pětice představitelů ztvárňuje téměř šestnáct postav! Smutná hra, u které se
publikum válí smíchy. Autor velmi upřímně ukazuje, proč tolik
dnešních třicátníků žije samo, bez rodiny, bez dětí, bez partnera, a analyzuje fenomén dneška, životy tzv. singles. A rozhodně
si nemyslí, že by dnešní mladí muži či mladé ženy byli generací kariéristů. Vždyť ústřední dvojicí příběhu jsou možná i tak
trochu „lidé od vedle“, kteří svoji práci nikterak neprožívají,
spíše v zaměstnání přežívají a víkend je pro ně jasným vysvobozením. Oba si navíc nesou rány a šrámy od svých prvních lásek
a idealistické a nereálné představy o tom, jak by vztahy měly
fungovat.
Režie: Daniel Špinar. Hrají: Ondřej Brett, Tereza Vilišová, Sylvie
Krupanská, Lukáš Melník/Albert Čuba j.h., Markéta Haroková.
čtvrtek 13. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 345, 315,
285 Kč ** předprodej vstupenek od 13. 10.

Divadelní adaptace jednoho z nejkontroverznějších děl světové
literatury minulého století. Působivý příběh vypráví o tom, že
cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly, ale také o sebestřednosti, sobectví a nemilosrdné době, ve které se prověřují
a lámou lidské charaktery. Mimořádně ctižádostivý herec Hendrik Höfgen nesleduje nic jiného než svou hereckou práci a kariéru. Je schopen obětovat všechno pro to, aby mohl zazářit na jevišti, a jeho hvězda proto rychle stoupá. Osudnou se mu stane
až vytoužená role Mefista v Goethově Faustovi, kterou ztvární
v Berlíně v době, kdy vzplane Říšský sněm a nacisté se chopí
moci. Role Mefista jakoby předurčí Höfgenův další osud ...
Režie: Emil Horváth. Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Ondřej
Kavan, Petra Horváthová, Natálie Topinková, Zuzana Slavíková,
Jan Teplý ml., Radek Valenta, Jan Skopeček/Dušan Sitek, Kateřina Macháčková, René Přibil/Karel Vlček, Simona Vrbická, Miloš
Kopečný, Rudolf Jelínek, Ivan Jiřík/Radek Zima, Marcela Nohýnková, Ivo Kubečka, Jiří Havel, Jan Konečný, Otto Rošetzký, Aleš
Alinče.
úterý 25. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 360, 330,
300 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 10.

KABARET Z KUFRU
aneb Laciná zábava v lázních

Divadelní delikatesy: Le Patin Libre (Kanada/Francie)

CONFIDENCES/DIRTY LAUNDRY

Divadlo a hudba: Q Vox - mužské vokální kvarteto
Kocourkovský hudebně scénický žert s texty V+W. Hloupost
nezná časových ani státních hranic. Jistou úlevnou obranou
proti ní se však může stát třeba i představa, že se tam či onde
koncentruje na jednom jediném místě. A tak už staří Řekové
měli svou Abdéru, k níž se od středověku postupně připojovala
řada dalších míst a měst. Němci si takto vyprávějí o pomyslném
Krähwinkelu, Francouzi o Landernau, Angličané o Gothamu,
Rusové si dobírali občany Vjatky, Poláci mají Pacanow, Slováci
Čudákovou. Kdy a jak se u nás objevilo jméno Kocourkova, to
by nám asi nejlépe vysvětlili filologové. Faktem je, že už obrozenecké noviny a časopisy si ve svých kritikách národní vlažnosti
a společenského šosáctví rády vypomáhaly kocourkovským příměrem. Kocourkov se stává symbolem maloměstské hlouposti
a sebespokojeného omezenectví.
Hudebně-dramatický večer KABARET Z KUFRU navazuje na poetiku kocourkovských učitelů kombinací ryze hudebního a situačního humoru vyznačujícího se lehkou naivitou, což jest
přiznáno bez ironie a výsměchu, ale s jistou dávkou nostalgie.
Příběh je zasazen do lázeňského prostředí, kde se díky nepřízni
počasí dostane skupina hostů do nepříjemné situace. Přichází
totiž další osoba nikým nezvaná - jménem NUDA. Hosté se snaží ukrátit si dlouhou chvíli, jak se dá. Každý přichází se svou
troškou do mlýna, neboť musí mnohdy přijmout roli režiséra
scénických výstupů nebo organizátora různých karikaturních
obrazů. Vzniká tak paradoxní hra divadla na divadle, kdy se
scéna stává skutečností nebo naopak.
Mužské vokální kvarteto Q VOX bylo založeno v roce 1997, jeho
členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Repertoár ansámblu zahrnuje a cappella zpívané skladby napříč žánry
i staletími od středověku po nejžhavější současnost.
Režie: Magdalena Švecová. Hrají: Mužské vokální kvarteto
Q Vox - Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš Krejčí, Aleš Procházka, klavír - Jarmila Mrazíková-Češková.
středa 26. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentky Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 345, 315,
285 Kč ** předprodej vstupenek od 20. 10.
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Divadelní zážitek na ledě. Le Patin Libre je současná krasobruslařská společnost z Montrealu: Alexandre Hamel (Kanada),
Taylor Dilley (Kanada), Jasmin Boivin (Kanada), Pascale Jodoin
(Kanada), Samory Ba (Francie).
Společnost Le Patin Libre byla založena v roce 2005 bývalými
špičkovými krasobruslaři. Seskupili se se záměrem transformovat svou fyzickou zdatnost do způsobu vyjadřování. Daleko od jisker, stereotypů a mistrovských ukázek. Při vystoupeních používají jako médium led, brusle a klouzání. Tvorba Le
Patin Libre nabízí skutečná umělecká díla využívající úžasný
choreografický a divadelní potenciál klouzání. Od roku 2005
a od svých prvních vystoupení na zamrzlých rybnících se hodně změnili. To, co začalo jako malý spontánní výbuch, se nyní
přetvořilo v rafinovaný a inteligentní umělecký projekt. „Nový
styl bruslení“ se pomalu stal novou uměleckou formou se svým
vlastním postavením.
Jedinečnou show ale večer nekončí. Po představení se můžete
těšit ještě na párty s účinkujícími. Brusle s sebou, případně půjčíme.
pátek 28. 11. ** Zimní stadion Trutnov ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky Divadelní delikatesy, ostatní vstupné: do 31. 10. 330 Kč, od 1. 11. 420 Kč ** předprodej vstupenek od 29. 9.
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RODINNÉ UFFOKOUSKY
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 3 let. Tři pohádky podle stejnojmenné
knížky. První pohádka vypráví o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dovídají, že v domě, ve kterém bydlí, straší.
Ve třetí onemocní dítě. Hrají dva herci, živě, s velkými i malými
loutkami a v bohaté výpravě, kde je drak lidožrout, radnice, město, domov, sklep, strašidla i sousedé. A taky dva psi. A všechno je
to o tom, že se tatínek a maminka mají rádi, i jejich děti - bratr se
sestrou - drží spolu, přestože se někdy hádají a perou. A jedině tak
se podaří všechna strašidla, nemoci a draky překonat.
Režie: Arnošt Goldflam. Hrají: Ivana Lokajová a Peter Varga.
neděle 9. 11. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč **
předprodej vstupenek od 6. 10.

SAXANA
Divadlo rozmanitostí, Most
Představení pro děti od 5 let. Divadlo rozmanitostí je prvním divadlem na světě, které uvádí příběh Saxany na divadelních prknech. Saxana je neobyčejná mladá čarodějnice. Čarování ji totiž
moc nebaví. Jednou, když je na 300 let po škole, zatouží stát se
člověkem. Není to jednoduché. Má pouhých 44 hodin na to, aby
sehnala odvar z babského ucha. Následuje tedy velké dobrodružství nejen pro Saxanu, ale také pro žáky deváté třídy, učitele, policajty a pochopitelně i psychiatra. Příběh plný kouzel a nečekaných
komických situací.
Podle Miloše Macourka, Hermíny Frankové a Václava Vorlíčka
upravil Jiří Ondra. Režie: Jiří Ondra. Hrají: Petr Čulík, Tereza Karásková, Tereza Lišková, Jitka Raková, Adam Šmejkal, Pavel Zikmund,
Tomáš Alferi.
neděle 16. 11. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 6. 10.

EKVÁDOR A GALAPÁGY
Na svůj další pořad zvou ALENA a JIŘÍ MÁROVI: „Nejprve se zastavíme na ostrově Bonaire v Karibském moři. Potkáme se s osly,
leguány i úžasným podmořským světem. Potom se ubytujeme přímo v ekvádorské rodině a zjistíme, jak žijí běžní Ekvádorci. Také
vám povíme o studiu španělštiny. Poznáte podivuhodná tajemství
rovníku a dozvíte se, jak chutná morče. Zjistíte, jak nebezpečný
je život v amazonské džungli, kde jsme navštívili pralesní indiány.
A na závěr odletíme za ojedinělými zvířaty na stále nedotčené Galapágy.“
pondělí 10. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 13. 10.

KONGO
Extrémní expedice do země, které se mnozí bojí. Pro mnohé je
peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales, pygmejové, okapi, zlaté doly, vodopády, sopky, řeka Kongo, tajemní
obyvatelé, lidské mraveniště a nebezpečná Kinshasa. Jednoduše
pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Jinde
se již nedá najít taková exotika a extrém, který se v mnohém podobá době velkých cestovatelů. Skutečná tvář Afriky.
TOMÁŠ KUBEŠ (1972) - fotograf, novinář a cestovatel. Několik let
prožil putováním po Africe a poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 90 zemí světa.
Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře,
reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky a články můžete
najít například v časopisech Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Katka, Travel Czech, Travel Digest, Travel Focus, Hospodářské noviny
a mnohých dalších včetně zahraničních médií.
pondělí 24. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 27. 10.
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ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
K programu, který se jmenuje Perly swingu, protagonisté uvádějí:
Náš milý diváku, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát
rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám
světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají
nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však
věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti zazáří ... „Plaménky v očích Tvých ...“!
středa 19. 11. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 390 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

DÁRKY Z UFFA
Přesto že teprve začíná listopad, dotazovali se již někteří z návštěvníků Uffa na možnost koupit svým blízkým jako vánoční dárek vstupenky na některý z pořadů. Zde je tedy nabídka titulů, které UFFO-SCT uvede v prosinci 2014 a předprodej vstupenek na ně
bude zahájen 3. listopadu:

DECHOVKA

úterý 9. 12. od 19:00 hodin ** Národní dům ** vstupné 345 Kč
Divadelní představení Divadla VOSTO5. Vesele i vážně o tom, že
lidé se mění a dechovka zůstává.

EVA TROPÍ HLOUPOSTI

pondělí 15. 12. od 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 360, 330,
300 Kč
Představení Divadla Na Fidlovačce. Komedie, divadelní podoba
nezapomenutelného českého filmu s Oldřichem Novým a Natašou
Gollovou. V divadelním představení jako Evu uvidíte Marušku Doležalovou.

ŽELARY

úterý 16. 12. od 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 360, 330, 300 Kč
Představení Městských divadel pražských - Divadla Rokoko. Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let.

MARILYN (Překrásné děcko)

středa 17. 12. od 19:00 hodin ** UFFO ** vstupné 360, 330, 300 Kč
Nový muzikál Klicperova divadla Hradec Králové. V titulní roli Marilyn Monroe uvidíte Kamilu Sedlárovou.

VÁNOČNÍ KONCERT

čtvrtek 25. 12. od 17:00 hodin ** UFFO ** vstupné 80 Kč
Tradiční koncert trutnovského H-Kvintetu a jeho hostů.
Vstupenky na lednové a únorové pořady, vhodné jako vánoční
dárky, budou v předprodeji v prosinci a informace o nich naleznete
v příští Kulturní nabídce Radničních listů a na www.uffo.cz. I nadále můžete v Inforecepci UFFO zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 200 Kč, za které si pak obdarovaný koupí vstupenky na pořady
z nabídky Uffa dle vlastního výběru.

MILAN HOUSER
Pro tvorbu Milana Housera je určující především studium materiálních podmínek (podstaty) malby, intenzivní zájem o světlo a jeho
efekty a tematizace vztahu mezi fotografií a malbou. Jeho obrazy
se blíží nástěnným objektům. Pro Milana Housera je charakteristický velký formát, který skvěle zapadne do architektonické dispozice
Galerie UFFO. Houserova fascinace výrazovými prostředky malby
a naopak absencí štětcové techniky či složitě budované barevné
kompozice či narace je jedním z rozpoznávacích prvků jeho tvorby. Zaujetí fyzikálními kvalitami barev a zkoumání prostoru je evidentní především v instalaci. V současné době působí na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně.
Více informací: www.milanhouser.com
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
do 2. 12. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

listopad 2014

KINO VESMÍR

Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. sobota
2. neděle
16:30 hodin

WINX CLUB
Italský animovaný rodinný film. Winx se chtějí chopit císařského
trůnu, ale omylem probudí krutou vílu. Ta je však ochotna uzavřít
dohodu a v jejich snaze jim pomoci.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 98 minut ** vstupné 90 Kč

1. sobota
2. neděle
19:00 hodin

VÝCHOZÍ BOD
Americké sci-fi drama. Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit. Jediným mrknutím oka. Potvrdit či vyvrátit novou teorii, která by
postavila na hlavu vše, v co lidstvo doposud věřilo, může jen cesta
na druhý konec světa.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 107 minut ** vstupné 110 Kč

3. pondělí
4. úterý
19:00 hodin

MAPY KE HVĚZDÁM
Kanadsko-americko-německo-francouzské drama. Režisér David
Cronenberg se ve svém filmu soustřeďuje na jednu hollywoodskou
rodinu, která se skládá z otce analytika, matky soustředěné na hereckou kariéru 13letého syna a dcery, léčící se z pyromanie.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

4. úterý
16:30 hodin
5. středa
19:00 hodin

INTIMITY
Česká romantická komedie. Film je složený ze sedmi příběhů o lásce,
které se vzájemně prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí.
Do 12 let nevhodné ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

5. středa
10:00 hodin

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 64 minut ** vstupné 30 Kč

6. čtvrtek
19:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA
Český dokumentární film. Mnozí lidé věří, že pivo a jeho charakter
ovlivňuje život národa. A stále více jich věří, že český pivní průmysl už
není český. Je to opravdu tak?
Do 12 let nevhodné ** 70 minut ** vstupné 90 Kč

7. pátek
8. sobota
16:30 hodin

VČELKA MÁJA (2D)
Německý animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 120 Kč

7. pátek
8. sobota
9. neděle
19:00 hodin

POHÁDKÁŘ
České moderní lovestory. Film natočený podle knihy Báry Nesvadbové. Příběh muže, který si prostřednictvím lží budoval vlastní svět
a díky tomu dokázal žít dva odlišné životy.
Mládeži nepřístupno ** 90 minut ** vstupné 140 Kč

9. neděle
16:30 hodin

VČELKA MÁJA (3D)
Německý animovaný rodinný film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 88 minut ** vstupné 150 Kč

11. úterý
12. středa
19:00 hodin

ANNABELLE
Americký horor. Pokračování úspěšného hororu V zajetí démonů,
v němž dostává panenka Annabelle větší prostor.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 99 minut ** vstupné 100 Kč

13. čtvrtek
19:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Český dokumentární film. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.
Mládeži přístupno ** 97 minut ** vstupné 90 Kč

14. pátek
15. sobota
16:30 hodin

ŽELVY NINJA (2D)
Americký akční film. Zmutovaní želví bojovníci s mimořádnými
schopnostmi pomáhají ohroženému městu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 101 minut ** vstupné 100 Kč

14. pátek
15. sobota
16. neděle
19:00 hodin

ŽELEZNÁ SRDCE
Americký válečný akční film. Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, válečný veterán
se ujímá velení tanku a vydává se s pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 135 minut ** vstupné 130 Kč

16. neděle
16:30 hodin

ŽELVY NINJA (3D)
Americký akční film.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 101 minut ** vstupné 120 Kč

17. pondělí
18. úterý
19:00 hodin

CO S LÁSKOU
Americký romantický film. Amanda a Dawson se setkávají po čtvrtstoletí na pohřbu přítele a stráví společný víkend, kdy se jim vrátí
vzpomínky na jejich dávnou lásku. Příležitost změnit dosavadní život
je na dosah ruky, ale ... Je to ještě možné?
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 110 Kč
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18. úterý
16:30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE (2D)
Americký akční dobrodružný film. Vesmírné dobrodružství Petera
Quilla, který odcizí mocnému padouchovi tajemnou kouli ohrožující
celý Vesmír.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 122 minut ** vstupné 80 Kč

19. středa
10:00 hodin

JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky.
Mládeži přístupno ** 66 minut ** vstupné 30 Kč

19. středa
19:00 hodin

STRÁŽCI GALAXIE (3D)
Americký akční dobrodružný film.
Do 12 let nevhodné ** mluveno česky ** 122 minut ** vstupné 130 Kč

20. čtvrtek
18:00 hodin

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍCH FILMŮ
Přehlídka filmů o zimních adrenalinových sportech. Uvidíte: Arslanbob (kultura lyžování, exotika), High Tension (vysokohorské lezení), Polárník (polární expedice), Supervention (freeski a freeride),
Huevo (skialpová expedice), Vaya a la Cumbre (lyžování v Chile),
Z A do K a zase zpátky (freeride).
Mládeži přístupno ** vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč,
děti do 14 let zdarma ** akce potrvá 3,5 hodiny

21. pátek
23. neděle
16:30 hodin

TŘI BRATŘI
Česká pohádka. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, ale snad i láska ...
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 100 Kč

21. pátek
22. sobota
23. neděle
19:00 hodin

FALEŠNÍ POLDOVÉ
Americká komedie. Policejní uniforma přináší respekt a řadu výhod.
To vědí i dva kamarádi, kteří si na policajty hrají. Jednoho dne jsou ale
nuceni bojovat proti skutečným zločincům, a to přestává legrace.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 110 Kč

25. úterý
26. středa
19:00 hodin

MY2
České lovestory pro 21. století. Třicetiletá Ema utíká od manžela
a ukryje se u svého kadeřníka Tonyho. Postupně se sbližují, ačkoliv
Tony je jinak sexuálně orientovaný.
Do 12 let nevhodné ** 100 minut ** vstupné 110 Kč

27. čtvrtek
19:00 hodin

ART film - pro náročnější diváky
MAGICKÝ HLAS REBELKY
Český dokumentární film. Životopisný film o Martě Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77.
Mládeži přístupno ** 90 minut ** vstupné 80 Kč

28. pátek
29. sobota
16:30 hodin

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (2D)
Americká animovaná rodinná komedie. Skipper, Rico, Vojín a Kowalski budou zachraňovat svět před zločineckými plány jednoho proradného doktora.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 125 Kč,
děti do 15 let 100 Kč

28. pátek
29. sobota
30. neděle
19:00 hodin

INTERSTELLAR
Americký film. Hrdinná cesta vesmírem až k nejvzdálenějším hranicím lidského vědeckého poznání má za cíl zachránit ohrožený život
na naší planetě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 169 minut ** vstupné 100 Kč

30. neděle
16:30 hodin

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU (3D)
Americká animovaná rodinná komedie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 140 Kč,
děti do 15 let 120 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR.
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
* na rozhlasových vlnách

(www.trutnovinky.cz)

