ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V BŘEZNU 2016
úterý 1. 3.

KLUB POVÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

středa 2. 3.

MUSICA DOLCE VITA
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

středa 2. 3.

čtvrtek 3. 3.

FILMOVÝ KLUB: DIPLOMOVÁ PRÁCE
Španělsko/1996/A. Amenábar. Napínavý snímek
se spoustou zvratů a nečekaných rozuzlení.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč
S ANTONÍNEM JUSTEM O PSANÍ KRONIKY,
BÁSNÍ A O ŽIVOTĚ
Beseda
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 3. 3.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

pátek 4. 3.

JAMES HARRIES
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 5. 3.

TKANÍ NA TKALCOVSKÉM STAVU
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 9:00 hodin

sobota 5. 3.

SMRŤAČKY
Rukodělná akce pro děti
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin

neděle 6. 3.

NATAHOVÁNÍ OSNOVY NA TKALCOVSKÝ STAV
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 9:00 hodin

neděle 6. 3.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo U staré herečky
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin

pondělí 7. 3.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Mgr. Roman Reil:
Starostové města Trutnova 1850 - 1945
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin

pondělí 7. 3.

úterý 8. 3.
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MOTANI: TAJE THAJSKA
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
ZEMĚ JE PLACATÁ, JINAK TĚ ZABIJU
Představení Divadla Cylindr pro 7. - 9. třídy ZŠ a SŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

středa 9. 3.

FILMOVÝ KLUB: ZABÍJENÍ
USA/1956/S. Kubrick. Snímek se točí kolem
loupeže peněz na dostihovém závodišti.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 10. 3.

VELIKONOČNÍ DOPISY
Přednáška Martiny Bittnerové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin

čtvrtek 10. 3.

EDDIE MARTIN TRIO
MIKA - PARKER - PARKER TRIO
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

pátek 11. 3.

ZVÍŘÁTKA A DEKORACE ZE SENA
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 16:30 hodin

pátek 11. 3.

EKTOR, SEPAR
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

sobota 12. 3.

FESTIVAL PRO TIBET 2016
Promítání dokumentů s tibetskou tematikou.
Více informací na Facebooku a webu.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet

sobota 12. 3.

12. ABSOLVENTSKÝ PLES
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje kapela Levou rukou band
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 250 a 290 Kč

neděle 13. 3.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 hodin

pondělí 14. 3.

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Akce pro maminky a jejich děti
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin  

úterý 15. 3.

RONJA - DCERA LOUPEŽNÍKA
Představení Činoheráku Ústí n. L.
pro 4. - 7. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 9:00 a 11:00 hodin

středa 16. 3.

BLACK SACHBAK (crossover thrash/Izrael)
EXORCIZPHOBIA (thrash/Trutnov)
PUBLIC THANATRON (black-violence/Slavičín)
Izraelská smečka Black Sachbak předvede
nejryzejší osmdesátkový crossover thrash.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:00 hodin ** vstupné 100 Kč

čtvrtek 17. 3.

čtvrtek 17. 3.

čtvrtek 17. 3.

pátek 18. 3.

pátek 18. 3.

sobota 19. 3.

sobota 19. 3.

neděle 20. 3.

pondělí 21. 3.

pondělí 21. 3.

úterý 22. 3.

úterý 22. 3.

středa 23. 3.

středa 23. 3.
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KLUB DRÁČEK
Akce pro čtenáře od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
VELIKONOČNÍ KERAMIKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 16:30 hodin
VELKÉ ŠELMY KRKONOŠ
Přednáší Ing. Jakub Šimurda, DiS.
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
ENKAUSTIKA
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 16:30 hodin
SOUNDS LIKE A TOUR 2016
Fishartcollection (hardcore-crossover/Trnava),
Edmond Wells (garage-crossover/Lázně
Bělohrad), Hell Paso (dirty bluesmetal/Praha),
En Sterd (stoner-post rock/Trutnov)
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč
AL DI MEOLA
BILLY MARTIN’S WICKED KNEE
IAN RITCHIE SOHO PROJECT
JIŘÍ STIVÍN & MIROSLAV VITOUŠ
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
UFFO ** 19:00 hodin
BENJAMING´S CLAN
Seskupení na pomezí vícero žánrů plné
keltské energické muziky.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 100 Kč
TŘI MUŠKETÝŘI
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.: Svět filatelie
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
ŠPILLAROVI: ETIOPIE - STŘECHA AFRIKY
Cestopisný večer
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU SLAVILI
VELIKONOCE
Představení Divadla KASPERLE pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
POUTNÍCI
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
BROUK V HLAVĚ
Činoherní divadlo A: Městské divadlo Brno
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
FILMOVÝ KLUB: LITTLE MISS SUNSHINE
USA/2006/J. Dayton, V. Faris. Rodina nemá
peněz nazbyt, ale když sedmiletá dcerka získá
možnost zúčastnit se soutěže krásy v Kalifornii,
vydají se všichni na dalekou cestu.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 24. 3.

WERWOLF 1945 NA TRUTNOVSKU
A BROUMOVSKU: SKUTEČNOST, NEBO MÝTUS?
Přednáší Mgr. Petr Fuxa
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 24. 3.

PETROLEJOVÉ LAMPY
Činoherní divadlo B: Divadlo P. Bezruče Ostrava
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

čtvrtek 24. 3.

JUSTIN LAVASH
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Music Restaurant Pod Hradem ** 19:00 hodin

pátek 25. 3.

VELIKONOCE V MUZEU
Tradiční workshopy s lektory
Pořadatel: Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem, Voletiny ** 13:00 hodin

pátek 25. 3.

COLORSOUND DNB EASTER NIGHT
Velikonoční veselice zdomácnělých a do široka
rozkročených Colorsound.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 60 Kč

sobota 26. 3.

SPITE INC. (thrash/Náchod), HEXOGEN (thrash/
Kłodsko, PL), IN THE NAME OF GOD
(thrash-death metal/Wałbrzych, PL),
INFERNAL HERETIC (grind/Dolany)
Spolupráce českých a polských kapel  
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 100 Kč

neděle 27. 3.

FILMOVÁ PROJEKCE
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 18:30 hodin

úterý 29. 3.

ITALSKÁ KUCHYNĚ NAPŘÍČ REGIONY
Přednáška Mgr. Mirky Pánkové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin

úterý 29. 3.

POPELÁŘI
Divadlo a hudba:
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin

středa 30. 3.

FILMOVÝ KLUB: SBOHEM, MÁ KONKUBÍNO
Čína/1993/Č. Kchaj-ke. Film získal v roce 1993
na MFF v Cannes Zlatou palmu a mnoho dalších
prestižních ocenění.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč

čtvrtek 31. 3.

KRÁLOVÉDVORSKÁ BARTOLOMĚJSKÁ NOC 1885
Přednáší PhDr. Ivo Rejchrt
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin

čtvrtek 31. 3.

EMIL VIKLICKÝ
& MIROSLAV HLOUCAL QUARTET
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

VÝSTAVY
do 12. 3.

DIGITAL EXCHANGE: DIGITÁLNÍ TISK JAKO
NOVÉ MÉDIUM VE SVĚTĚ SOCHAŘSTVÍ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

do 30. 3.

do 23. 4.

do 24. 4.

1. 3. - 30. 4.

9. 3. - 12. 4.

10. 3. - 15. 4.

11. 3. - 17. 4.

od 17. 3.

31. 3. - 30. 4.

ŠÁRKA SVOBODOVÁ, AFIAP:
ČERNÁ BÍLÁ OBČAS „NIC“
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání filmu ** vstup na výstavu zdarma
JAREK 4/4
Výstava fotografií Jarka Plesara
Pořadatel: Galerie Domu tisku v Trutnově
Galerie Domu tisku v Trutnově
FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ONDŘEJ PAVELKA: SVĚT BAREV A POCITŮ
Výstava maleb, kde se autor snaží vyjádřit lidské emoce nebo výrazy obličeje barvami. Rád
užívá kontrast červené (oheň) a modré (voda).
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
PATRIK PROŠKO: MÍSTO ČINU
Vernisáž 8. 3. od 18:00 hodin
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO
JAZZ WORLD PHOTO 2016
Vernisáž 9. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
a Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
MILOŠ TRÝZNA: OBRÁZKY A KRESBY
JEN TAK PRO RADOST
Vernisáž 10. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
VÝTVARNÁ SKUPINA G:UMA: TÉMA VODA
Vernisáž 17. 3. od 18:00 hodin. Malby a mnohé jiné
bude možné obdivovat po dobu několika týdnů.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet
STANISLAV DIVIŠ: OBRAZY
Vernisáž 30. 3. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
Další setkání klubu Povídálci se uskuteční v úterý 1. 3. od 9:30 hodin. Akce je určena našim nejmenším čtenářům s doprovodem.
Společně si přečteme nebo budeme vyprávět pohádky, pohrajeme
si a maminky budou mít možnost prohlédnout a zapůjčit si nejnovější knížky pro děti. Program probíhá volnou formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí.

VELIKONOČNÍ DOPISY

DOPOLEDNE S NEJMENŠÍMI
Pobočka knihovny v HSM bude v pondělí 14. 3. od 9:00 do 11:00
hodin patřit maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem. Budou mít možnost strávit příjemné dopoledne mezi hezkými knížkami a stejně starými kamarády.

VELIKONOČNÍ LUŠTĚNÍ
Pracovnice knihovny připravily pro děti, které rády luští, velikonoční křížovku. Děti si vyzkouší, jaké mají znalosti a jsou-li dobrými
čtenáři. Křížovka bude připravena pro děti od 2. do 5. třídy. Zájemci mohou přijít do knihovny od 12:00 do 17:30 hodin během celého
března. Úspěšní luštitelé dostanou malou odměnu.

KLUB DRÁČEK
Při dalším setkání klubu Dráček, které se uskuteční ve čtvrtek
17. 3. od 16:00 do 17:30 hodin, opět potkáte bezpočet duchů
a strašidel, od milých a neškodných strašidýlek přes zlomyslné
skřítky až po nebezpečné přízraky. Pokud máte dost kuráže, přijďte se seznámit s tajemnými obyvateli kraje Moravskoslezského
a Olomouckého. Součástí našeho setkání bude i výtvarná dílnička.
Těšíme se na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

ITALSKÁ KUCHYNĚ NAPŘÍČ REGIONY
Přednáška Mgr. Mirky Pánkové se koná v úterý 29. 3. od 17:00
hodin ve studovně.
Víte, jak správně vyslovit pojmy „spaghetti“ a „prosciutto“? Myslíte, že pasta patří jenom na zuby? Zajímá vás, zda jedí Italové
knedlíky? Chtěli byste vědět, jak chutná černé zlato? Tyto a všechny další otázky, které vás o italské kuchyni zajímají, si zodpovíme
na setkání příznivců nejoblíbenější světové kuchyně. Nahlédneme
pod ruce Italům, kteří dovedou z domácího těsta vyrobit až 90
druhů pasty, a objasníme si, jak se jednotlivé druhy správně vyslovují. Zamícháme rajčatové i rybí sugo a přivoníme k parmiggianu
a prosciuttu. Dozvíte se, že pizza byla pokrmem chudých, že pravé
gelato (zmrzlina) se vaří z pudinku. Rozluštíme hádanku, zda mají
Italové raději maso nebo ryby. Nebude chybět ani popis italského
stolování a jeho historie. Přednáška bude doplněna o spoustu receptů italských specialit.

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA - NOC S ANDERSENEM
Již po třinácté proběhne v oddělení pro děti MK Trutnov celostátní
akce Noc s Andersenem. Letos si připomeneme 180. výročí vzniku
pohádky Malá mořská víla Hanse Christiana Andersena. Na naše
nejpilnější čtenáře čeká pohádkově tajemné dobrodružství na souši i v podmořské říši. Vypravte se s námi do mořských hlubin
v pátek 1. 4. od 19:00 hodin do soboty 2. 4. Akce je určena našim
čtenářům od 6 do 12 let.
Přihlášky na akci budou v oddělení pro děti k vyzvednutí
od 7. do 11. 3.

Jarní čas v korespondenci B. Němcové a K. Světlé

NOC S ANDERSENEM V POBOČCE HSM

Přednáška spisovatelky, lektorky a publicistky Martiny Bittnerové se
koná ve čtvrtek 10. 3. od 9:30 hodin ve studovně. Přípravu a těšení se na velikonoční svátky nám zpříjemní návštěva M. Bittnerové,
která je autorkou oblíbených knih o osobnostech české historie
(Utajené životy slavných Čechů, Utajené životy slavných Češek, Spisovatelky a Erós, Lásky Boženy Němcové). Spisovatelka rozšíří povědomí návštěvníků o nevšedních osudech dvou významných českých
spisovatelek, které po jistou dobu spojovalo velmi úzké přátelství
- Karoliny Světlé a Boženy Němcové. Přečte vybrané dopisy z jejich
korespondence, které nám jejich osobnosti důvěrněji přiblíží.  

V pátek 1. 4. od 19:00 hodin proběhne v pobočce knihovny v Horním Starém Městě další pohádková Noc s Andersenem. Tématem
této noci bude 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla.
Dětští zájemci o nocování ve věku 7 - 11 let si mohou závaznou přihlášku s dalšími informacemi vyzvednout v naší knihovně v týdnu
od 14. do 18. 3. Vyplněnou přihlášku prosíme odevzdat nejpozději
do 25. 3.
Věříme, že tato noc bude dobrodružná, kouzelná, tajemná, inspirující k četbě a pro malé nocležníky nezapomenutelná.
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GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

JAZZINEC 2016

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.

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

DIGITAL EXCHANGE: DIGITÁLNÍ TISK
JAKO NOVÉ MÉDIUM VE SVĚTĚ SOCHAŘSTVÍ
Unikátní výstava představuje nový technologický fenomén současnosti
digitální 3D tisk v souvislostech, ve kterých proniká do světa umění, a to
názorně prostřednictvím neobvyklého projektu, který vznikl ze spolupráce Ateliéru Socha I. Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a School
of Visual Arts v New Yorku. Trutnovská výstava, která je volnou reprízou expozic z New Yorku, Brna a Topičova salonu v Praze, předvádí
studentské práce brněnských a newyorských studentů umění a také
pedagogů Michala Gabriela a Tomáše Medka. Nejpodstatnější část
tvoří práce, které si studenti obou škol nejdříve vzájemně zaslali v elektronických datech a následně je materializovali pomocí 3D tiskáren.
Jedná se tedy o díla komorních rozměrů, která vycházejí z možností
tiskáren, jimiž školy disponují. K vidění jsou také rozměrnější sochařské
práce, při jejichž vzniku se nejnovější technologie uplatnily jen v některé z fází a jinak byly realizovány pomocí tradičních sochařských postupů. Výstava tak je atraktivní ukázkou rozpuku tohoto nového média
na poli umění a zároveň je doplněna i projekcí, která jej návštěvníkům
srozumitelně přiblíží po technické stránce. Výstava potrvá do 12. 3.

STANISLAV DIVIŠ: OBRAZY
Z prostoru experimentálního 3D sochařství se na samém konci
března obrátí pozornost opět k tradičnímu malířství. Vystavena
budou plátna jednoho z klasiků české abstraktní malby - Stanislava
Diviše. Je to další z členů výtvarné skupiny Tvrdohlaví, který bude
v Trutnově prezentovat svoji tvorbu. Stanislav Diviš (narozen roku
1953 v Kutné Hoře) studoval Akademii výtvarných umění a dlouhá léta působil spolu s Jiřím Davidem v ateliéru malby na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dnes je v českém prostředí ikonou ryzí abstrakce. Jeho výrazná plátna s nezaměnitelnou formou
uzavřených a ohraničených monochromních ploch v sobě nesou
rozumem přísně kódovanou zprávu o tomto světě, mystická sdělení, stejně jako záznam všední reality prostřednictvím barevného
znaku. Vystavena budou díla z legendárního, stále se rozšiřujícího
cyklu Spartakiády, ale také další série prací (Medvídek, Nechtěné doteky, Zbytky, Hvězda). Vernisáž proběhne ve středu 30. 3.
v 17:00 hodin a Stanislav Diviš zde vystoupí s kapelou Krásné nové
stroje, která už několik desítek let patří k výjimečným fenoménům
české rockové scény. Výstava potrvá do 30. 4.

KATEŘINA POKORNÁ:
NĚKDY JSOU SLOVA ZBYTEČNÁ
Kateřina Pokorná se věnuje zakázkové fotografii, nejčastěji různým typům portrétů. Na výstavě, která ve výstavním prostoru
městského úřadu potrvá do 3. 3., však máme možnost zhlédnout
ukázku z její volné tvorby.

JAZZ WORLD PHOTO 2016
Galerie města Trutnova je jako každý rok partnerem mezinárodní
fotografické soutěže Jazz World Photo. Ve výstavních prostorách
městského úřadu se při vernisáži, která proběhne ve středu 9. 3.
v 17:00 hodin, představí snímky, které z přihlášených prací do užšího výběru zvolila mezinárodní porota. Samotní vítězové budou
tradičně vyhlášeni až při festivalovém finále Jazzince, ale výstava
umožní návštěvníkům vytipovat vítěze ještě před tím, než budou
známy oficiální výsledky. Výstava potrvá do 15. 4.
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VELKOLEPÉ FINÁLE S AL DI MEOLOU
A ŘADOU PŘEKVAPENÍ
Hlavní měsíc Jazzince přinese celou řadu pestrých a jedinečných zážitků. Nejsledovanější je jedinečné vystoupení Al Di Meoly - hvězdy
první velikosti, ale ve stínu nezůstávají ani další velká jména. Pinkfloydovský Ian Ritchie, zawinulovský Miroslav Vitouš, newyorská
hvězda Billy Martin, ale i James Harries nebo britský bluesman Eddie Martin. A další a další.
pátek 4. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin

JAMES HARRIES (Velká Británie)
Písničkář zpívající naříkavým hlasem, přirovnávaný ve světě k tomu
nejlepšímu, co před ním lidem zazpívali Nick Drake, Damien Rice
nebo Jeff Beckley. S kapelou a smyčcovým souborem trutnovské
ZUŠ Musica Candida představí skladby z nového, zvukově majestátního alba Until The Sky Bends Down.
čtvrtek 10. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

EDDIE MARTIN TRIO (Velká Británie)
Bluesman se vším všudy: skvělý kytarista, harmonikář, zpěvák. Důkaz toho, že pro hraní blues nepotřebujete adresu u mississippské
Delty, stačí Bristolský záliv a koncertování s Taj Mahalem, Buddy
Guyem nebo Johnem Mayallem.

MIKA - PARKER - PARKER TRIO (USA/Polsko)
Po obrovském úspěchu z Autumn Party Jazzince 2014 opět přijíždí
americká rytmika Frank Parker & Mike Parker, tentokrát ale saxofon
vystřídá kytara v podání skvělého polského hráče Szymona Mika.
sobota 19. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin

AL DI MEOLA (USA)
Světově proslulý legendární jazzový kytarista s oslnivou technikou,
kterému za hodně vděčí rockeři i popmusic, v nejnovějším projektu
Elysium a jediném setkáním s perkusistou Eddym Portellou.

BILLY MARTIN’S WICKED KNEE (USA)
Avantgardní newyorská dechovka a vpravdě kultovní muzikanti suverénně semílají blues, radikální židovskou hudbu, africké a brazilské rytmy, moderní jazz, hip hop a evidentně se u toho báječně baví.

IAN RITCHIE SOHO PROJECT (Velká Británie)
Vynikající saxofonista s přesahy do rocku, jazzu, funky, reggae
a new age, spojený s pinkfloydovským Rogerem Watersem, koncertním projektem Dark Side of the Moon, Laurií Anderson a vlastními nevšedními alby spolu s českými muzikanty a Trutnovákem
- Milošem Klápštěm.

JIŘÍ STIVÍN & MIROSLAV VITOUŠ
Věhlasný flétnista, ale spíš multiinstrumentalista, skladatel, experimentátor, zkrátka „fenomén Stivín“ a světoznámý kontrabasista
Miroslav Vitouš naladěni při „komponováním během improvizace“ jeden na druhého.

JAZZ WORLD PHOTO 2016
Během večera budou slavnostně předány ceny 3. ročníku světové
soutěže fotografů.
čtvrtek 24. 3. ** Music Restaurant Pod hradem ** 19:00 hodin

JUSTIN LAVASH (Velká Británie)
Od zpěváka a kytaristy se nám dostane intenzivní písničkářské krásy bez nutnosti přemýšlet, jestli víc pobral z blues, folku, jazzu,
francouzského šansonu nebo funky.

čtvrtek 31. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin

EMIL VIKLICKÝ & MIROSLAV HLOUCAL QUARTET
Dvě generace, dva přístupy, dva autoři a dva mistrovští jazzmani.
Pianista Emil Viklický a hráč na trumpetu a křídlovku Miroslav Hloucal a duety z alba Afterdark, k jehož názvu - Po setmění - Viklického
inspirovalo setkání s japonským spisovatelem Harukim Murakamim.

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

FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY
Trutnovský fotoklub KDÚ má v současné době 23 členů, kteří se scházejí se zarputilou pravidelností Každé Druhé Úterý ke svým diskusím
nad fotografiemi a nejen nad nimi. V letošním roce fotoklub slaví 60.
výročí svého založení. Při této příležitosti probíhá v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově výstava fotografií, která výběrově mapuje tvorbu současných i bývalých členů fotoklubu. K vidění je zde jedinečná kolekce
fotografií mapující tvorbu trutnovských fotografů.
Výstava potrvá do 24. 4.

MILOŠ TRÝZNA:
OBRÁZKY A KRESBY JEN TAK PRO RADOST
Výstava, pořádaná u příležitosti letošního umělcova významného životního jubilea, představuje tvorbu Miloše Trýzny především
z posledních dvaceti let. Na výstavě budou k vidění oleje, kolorované perokresby a pastely. Převažují motivy Trutnova a okolí, ale vystavena budou i květinová zátiší, akty a umělcovy oblíbené stromy.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 10. 3. v 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 17. 4.

S ANTONÍNEM JUSTEM O PSANÍ KRONIKY,
BÁSNÍ A O ŽIVOTĚ
U příležitosti blížících se 95. narozenin dlouholetého trutnovského kronikáře, historika a básníka Antonína Justa připravilo muzeum besedu s tímto výjimečným člověkem. Antonín Just, který žije
v Trutnově od roku 1947, zavzpomíná na svou kronikářskou činnost, na své působení na trutnovských školách (zejména na střední
zdravotnické škole), připomene svoje aktivity v trutnovském fotbalovém oddílu, ale i to, jak na Trutnovsku v 60. letech propagoval
saunování. Součástí besedy budou ukázky z Justových básnických
sbírek, přednesené paní Mgr. Milenou Janečkovou.
Beseda se koná ve čtvrtek 3. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

VELKÉ ŠELMY KRKONOŠ
Přírodovědec Ing. Jakub Šimurda, DiS., z Krkonošského muzea
Správy KRNAP ve Vrchlabí se ve své přednášce zaměří na velké šelmy v Krkonoších. Pozornost bude věnovat velkým šelmám (medvěd, vlk a rys), které byly v našich nejvyšších horách již před několika sty lety vyhubeny, ovšem některé z nich se sem v posledních
letech opět vracejí. Připomene také jejich život i pověry, které jsou
s nimi často spjaty. Vzpomene rovněž jejich stopování a sledování
pomocí fotopastí. Těšit se můžete i na vycpaného rysa.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.
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WERWOLF 1945 NA TRUTNOVSKU
A BROUMOVSKU: SKUTEČNOST, NEBO MÝTUS?
Ohrožovalo nacistické podzemní hnutí werwolf skutečně poválečný vývoj v československém pohraničí, nebo se jednalo pouze
o přání nacistických fanatiků? Na tuto otázku odpoví Mgr. Petr
Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov ve své přednášce, kde se
bude věnovat činnosti werwolfu v severovýchodních Čechách. Připomene mimo jiné tři nejznámější případy werwolfu v našem regionu, a to včetně kauzy Olgy Bernatschekové z Velké Úpy.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. od 17:00 hodin. Vstup
zdarma.

KRÁLOVÉDVORSKÁ BARTOLOMĚJSKÁ NOC 1885
Přednášející PhDr. Ivo Rejchrt ze Dvora Králové nad Labem zaměří ve své přednášce pozornost na známou královédvorskou bartolomějskou noc v roce 1885. Dne 23. srpna 1885 došlo ve Dvoře
Králové nad Labem, převážně českém městě na jazykové hranici,
v souvislosti s turnerskou slavností k oboustranným národnostním
výtržnostem, jež vyvrcholily kamenováním odjíždějících Němců.
Tyto události, nazvané královédvorská bartolomějská noc, byly
pak zveličeny německým tiskem a vedly k sérii protičeských nepokojů. Celá situace i soudní přelíčení byly předmětem tiskových
i politických střetů v českých zemích i ve Vídni. Tento případ dokládá vážnost krize česko-německých vztahů a rovněž umožňuje
analyzovat vztahy v rámci českého i německého tábora, zvláště
prohlubující se rozpory staročechů a radikálnějších mladočechů.
Současně se jedná o vzácný případ, kdy regionální královédvorská
událost nabyla celostátního významu.
Přednáška se koná ve čtvrtek 31. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SMRŤAČKY
Rukodělná akce pro děti
Rychle se blíží doba, kdy budeme z Trutnova podle dávných lidových tradic vyhánět zimu, nazývanou například Morenou, Mařenou, Moranou, Smrtkou či Smrtholkou. Jsou to figury ze slámy,
ozdobené cáry látek, které se nesou v den Smrtné neděle k řece,
zapálí se a vhazují do vody. Než k tomu dojde, napadlo nás, zda si
i vy nechcete vyrobit svou malou Mořenku či Smrtku a na Smrtnou
neděli ji vhodit do řeky.
Připravili jsme pro děti tvůrčí dílnu, kde si mohou vyrobit malou
figurku připomínající Smrtku. Základní materiál bude zajištěn, ale
pokud si chcete donést své vejdunky, stuhy či látky, je to možné.
sobota 5. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** vstupné 30 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 2.

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara připomene tradice našich předků. V Uffu vystoupí
s krátkým programem taneční obor ZUŠ Trutnov a folklórní soubor
ZHOR ZUŠ Trutnov. Program připravily: Jana Michaličková, Kateřina Talavašková, Blanka Matysková, Drahomíra Tvrdíková, Lenka
Jiranová.
Po skončení pořadu se průvod všech účastníků vydá k řece směrem
ke kinu Vesmír, kde ukončíme zimu a přivoláme jaro vhozením
Smrtky a Smrťáka do Úpy.
neděle 13. 3. ** UFFO ** 15:00 hodin ** bez vstupného

BROUK V HLAVĚ
Činoherní divadlo A: Městské divadlo Brno
Komedie - fraška. Nejhranější hra francouzského dramatika
Georgese Feydeaua, rozpustilá fraška Brouk v hlavě, patří nejen
k vrcholům tvorby samotného autora, ale je zároveň shrnutím všeho, čeho francouzské divadlo od doby Moliérovy tvorby dosáhlo.
Autor komedie s ironií, vtipem a šarmem rozehrává jednoduchý
příběh o domnělé nevěře v hotelu U Galantní kočičky, do kterého jsou postupně zatahovány všechny postavy hry. V inscenaci tak
rozhodně není nouze o skvělou zábavu.
Režie: Gustav Skála. Hrají: Jiří Dvořák/Petr Štěpán, Jana Musilová,
Igor Ondříček, Jaroslav Matějka, Ladislav Kolář, Zdena Herfortová,
Josef Jurásek, Karel Mišurec, Mária Lalková/Markéta Sedláčková,
Robert Jícha/Tomáš Sagher, Zdeněk Junák, Eva Gorčicová, Marcela
Dürrová, Jan Kučera.
středa 23. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku Činoherní divadlo A, ostatní - vstupné 350, 325, 300 Kč **
předprodej vstupenek od 15. 2.

PETROLEJOVÉ LAMPY
Činoherní divadlo B: Divadlo P. Bezruče Ostrava
Dramatizace románu - paralyzující thriller o chorobách venerických.
Román Petrolejové lampy proslavil vynikající stejnojmenný film
scenáristy a režiséra Juraje Herze z roku 1971. Autory jevištní dramatizace jsou Martin Velíšek a Ivan Rajmont. Hlavní hrdinka, maloměstská dívka Štěpka, touží po lásce. Není už nejmladší a není to
zrovna krasavice. Bratranec Pavel, její dávná dětská láska, se vrací
z vojny. Rodinný statek upadá a bratr to Pavlovi vyčítá. Pavel žádá
Štěpku o ruku. Bude to sňatek z lásky, z rozumu, nebo jen pro peníze? Čekají po svatbě Štěpku rozkoše lásky, kupa dětí a šťastný rodinný život? Pavel, milovník všech slastí, které život nabízí, si z vojny
nepřivezl pouze vzpomínky, ale také zákeřnou pohlavní chorobu.
Režie: Martin Františák. Hrají: Sylvie Krupanská, Norbert Lichý, Stanislava Šárská j.h., Kateřina Krejčí, Karel Čepek j.h., Dušan Urban,
Lukáš Melník, Michal Sedláček, Marcela Čapková, Ondřej Brett,
Markéta Haroková, Přemysl Bureš, Pavla Gajdošíková, Josef Jelínek, Vojtěch Říha, Jiří Müller, Lucie Mohylová, Emma Kočířová.
čtvrtek 24. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 340, 315,
290 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 2.

POPELÁŘI
Divadlo a hudba: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Funky muzikál „po našem“. Švandovo divadlo uvádí industriální mirákl o nenaplněné lásce a třídění odpadu. Příběh pražského zázraku
dnešních dnů, příběh, který by chtěl prožít každý malý kluk, protože
každý malý kluk přece touží po tom být popelářem. V této inscenaci
je popelářů rovnou pět a divákům předvedou, že soubor Švandova
divadla umí nejen hrát, ale i zpívat a tančit. Autorem původní hudby pro tento „tak trochu jiný“ muzikál je legendární Roman Holý,
frontman kapel Monkey Business a J.A.R. Jde o původní český muzikál, který vznikl přímo pro Švandovo divadlo.
Režie: Dodo Gombár. Hrají a zpívají: Klára Cibulková, Miroslav
Hruška, Robert Jašków, Tomáš Pavelka, Patrik Děrgel, Tomáš Červinek, Andrea Buršová, Zuzana Onufráková, Réka Derzsi, Blanka
Popková, Adam Vacula, Filip Marhoul.
úterý 29. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentku Divadlo a hudba, ostatní - vstupné 340, 315, 290 Kč **
předprodej vstupenek od 15. 2.
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RODINNÉ UFFOKOUSKY
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo U staré herečky
Představení pro děti od 3 let. Klasická pohádka o princezně Růžence
plná hudby, inscenovaná dřevěnými marionetami. Králi a královně
se konečně narodí vytoužená dcera a celé Růžové království se raduje. O půlnoci se u kolíbky sejdou pouze dvě sudičky a ty předpovědí
Růžence spanilost a krásný hlas. Později přichází poněkud pomatená třetí sudička, která v domnění, že nebyla pozvána na křtiny, dá
Růžence čas jen do sedmnácti let. Pak se má píchnout o trn a usnout
i s celým královstvím na sto let. Probudit ji může jen polibek krásného prince. Kletba se vyplní, ale po sto letech jeden krásný princ
náhodou jede okolo Růžového království ...
Režie: Michaela Homolová. Hraje: Jana Vyšohlídová.
neděle 6. 3. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč,
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 2.

TŘI MUŠKETÝŘI
Divadlo Alfa
Představení pro děti od 9 let. Legendární maňásková groteska
podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase. Patrně nejoriginálnější z filmových verzí tohoto románu je němá groteska
M. Lindera z roku 1922. Právě ona (samozřejmě vedle románu)
posloužila jako inspirace k „maňáskové grotesce“. A to jak tematicky, tak po formální stránce, kdy je důraz kladen na vizuální
složku a akci, text má „esemeskový“ charakter, zatímco funkci filmových mezititulků přebírají písničky zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích. Inscenace má na svém kontě 21 cen
a 2 nominace z tuzemských i zahraničních divadelních přehlídek.
Režie: T. Dvořák. Hrají: M. Hartmannová, P. Borovský, M. Bartůšek,
B. Holý, R. Kroupar, B. Josephová Luňáková.
neděle 20. 3. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč ** předprodej vstupenek od 8. 2.

POUTNÍCI
V prosinci 1970 odehrála legendární kapela Poutníci, hrající bluegrass a country, svůj první koncert. Na první album si však musela
počkat až do roku 1987. Zatím poslední nahrávka „Country vánoce“ pochází z roku 2013.
Loni Poutníci oslavili 45 let od svého vzniku a při této příležitosti
odehráli 139 koncertů. Podle svých záznamů jich na svém kontě
mají už přes čtyři tisíce. V současné době skupina vystupuje v sestavě: Peter Mečiar, Jan Máca, Jiří Pola, Jakub Bílý.
úterý 22. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné v předprodeji
150 Kč, v den koncertu 190 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

EKTOR, SEPAR
Ektor se objevil na české hip-hopové scéně jako blesk z čistého
nebe. Momentálně propaguje zejména CD „Detektor“. Dlouho
očekávaná deska vyšla začátkem loňského roku, má 14 tracků
a celkem 6 hostů - jmenovitě Rytmus, Ego, Momo, Vladimir 518,
Orion, James Cole. Při svých vystoupeních však Ektor samozřejmě
nezapomíná ani na svou starší tvorbu.
Separ je slovenský raper, který v roce 2012 vydal svůj první sólový počin „Buldozer“. Kritici a lidé sledující tento žánr nahrávku
označují za přelomovou a řadí ji mezi nejzásadnější nosiče na československé hip-hopové scéně. O dva roky později poslal do světa
ještě úspěšnější album „Pirát“, které se stalo platinovým. Mimo
svou sólovou kariéru působí ve skupině DMS.
Koncert je na stání. Na tuto akci mohou návštěvníci mladší 15 let
pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
pátek 11. 3. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné do 29. 2. 240 Kč,
od 1. 3. 290 Kč ** předprodej vstupenek od 18. 11.

MOTANI: TAJE THAJSKA
Z opičího města za královskou kobrou
„Na naší cestě se vydáme do severního Thajska, které nás uchvátí
kulturními i přírodními krásami. Bangkok je naším prvním městem, kde vydržíme několik dní. Prozkoumáme ho křížem krážem,
ve dne, v noci, pěšky, tuk-tukem i na lodi.
Pronikneme do tajů buddhismu. Budeme obdivovat překrásné
zlaté chrámy, sněhově bílý palác i křišťálový palác. Budeme mlčky
a s pokorou sledovat náboženské obřady, zaslechneme každodenní modlitby. Blízko řeky Kwai vyhledáme plavající jeptišku. Navštívíme denní trhy, noční trhy, plovoucí trhy i železniční trh. Ochutnáme skvělou thajskou kuchyni ochucenou exotickým kořením nudlovou či kokosovou polévku, patai, tom jam, ale také tučného
červíčka, křupavou housenku, cvrčka i kobylku.
Spoustu legrace zažijeme v opičím městě, uvidíme opičí divadlo
i divoké plavající opice. Celé dny strávíme mezi slony. Budeme je
krmit, ošetřovat, jezdit na nich a nakonec si dáme i sloní koupel.
Vyrobíme si papír ze sloního trusu, na který pak sloni něco pěkného namalují. Jinde si pohladíme tygry - od malých tygříků až
po velké obávané kočky. S napětím budeme pozorovat krokodýlí
show. S ještě větší hrůzou pak sledujeme hadího muže, jak hbitě
zachází s královskou kobrou, největším jedovatým hadem na světě
- nebezpečné představení vyvrcholí polibkem smrti.
Prozkoumáme prales, netopýří jeskyni, poplujeme na leknínovém
jezeře. Uvidíme, jak se sklízí cukrová třtina, jak se sbírá zelený čaj,
sází rýže, jak se vyrábí hedvábí.
Naše cesta povede až daleko na sever, k pověstnému Zlatému trojúhelníku, kde v okolí žijí velmi zajímavé horské kmeny. Nejvíce
obdivujeme ženy s dlouhými žirafími krky, které nosí kolem krku
těžké mosazné spirály už od dětství. Trpí, to bez pochyby, ale co by
člověk pro krásu neudělal.
Zaposloucháme se do nezvyklých tónů tradiční i moderní thajské
hudby. Spatříme nádherné tanečnice, jak se líčí pro svůj největší
svátek - Loi Krathong - Svátek světel. Navečer se pak všude rozsvítí
svíčky. Vzápětí svátečně a romanticky naladění lidé pouští na vodu
své lodičky z banánového listí a zapalují velké lampiony.“
pondělí 7. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 8. 2.

ŠPILLAROVI: ETIOPIE - STŘECHA AFRIKY
Ke svému novému pořadu autoři uvádějí: „Přestože jsme už kousek světa viděli, Etiopie se nám „zaryla pod kůži“ tak hluboko, že
i více než po roce se k ní neustále musíme vracet! Jak je v Africe
běžné, je to země hlubokých protikladů a neuvěřitelných jedinečností. Etiopie patří k nejstarším křesťanským zemím světa. Její obyvatelé se hlásí k potomkům krále Šalamouna a královny ze Sáby.
Zatímco na severu země žijí tito ortodoxní křesťané, jih je obydlen
téměř stovkou různých etnik, z nichž většina žije stále jako v „době
kamenné“. Domorodci se oblékají pouze do kousků zvířecích kůží
a ornamentů malovaných přímo na tmavém těle, ženy některých
kmenů se krášlí vkládáním kruhových destiček do vytahaných rtů
a ušních lalůčků, přes rameno se jim často pohupují kalašnikovy ...
Více vám prozrazovat nebudeme, ale věřte, že se budete mít na co
dívat a o čem přemýšlet.
Během téměř dvouhodinového pořadu vám prostřednictvím živého slova Václava Špillara, jeho působivých fotografií a místy též
originální hudby představíme úžasnou zemi - Etiopii, jak jsme ji
poznali při měsíčním putování na vlastní pěst.“
pondělí 21. 3. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 22. 2.
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PATRIK PROŠKO: MÍSTO ČINU
Tvorba Patrika Proška je zaměřena především na hyperrealistické
a výrazově expresivní sochařství realizované v široké škále současných i tradičních materiálů a technologií. Ovšem na poli umělecké
kreativity se pohybuje s velkým rozsahem - volné tvorby, portréty,
pamětní desky, umělecké zásahy do interiérů i exteriérů, spolupráce s architekty a vědci, nástěnné malby, 3D malby, kresby. Galerie
UFFO je pro Patrika doslova výzvou, jeho instalace bude jedinečná
pro tento prostor a vznikne přímo na místě. Kurátorská spolupráce
- Jindřich Červenák.
Vernisáž se koná v úterý 8. 3. od 18:00 hodin.
Partner Galerie UFFO: GRUND a.s.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
9. 3. - 12. 4. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DUBEN
3. 4.	POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Tramtarie
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 90 Kč, se slevovou kartou 72 Kč.
Předprodej vstupenek od 29. 2.
4. 4.	ALENA A JIŘÍ MÁROVI: RAKOUSKO A FRANCIE
Cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 29. 2.
5. 4.	ČERVENÁ
Činoherní divadlo A: Divadlo v Řeznické
Vstupné 330, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 29. 2.
8. 4.	JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 3.
10. 4.	RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Cylindr
Představení pro děti od 5 let
Vstupné 80 Kč, se slevovou kartou 64 Kč.
Předprodej vstupenek od 7. 3.
11. 4.
MILENA MÁ PROBLÉM
Zábavná one woman show Šárky Vaculíkové
Vstupné 240, 220 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 3.
12. 4.	KONEC DĚTÍ
Divadelní představení mimo předplatné:
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice
Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 3.
20. 4.	THE PIANIST
Divadelní delikatesy: Thomas Monckton (Nový Zéland)
Vstupné: 29. 2. - 31. 3. 320, 295 Kč, od 1. 4. 370, 345,
320 Kč. Předprodej vstupenek od 29. 2.
21. 4.	KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU	
Divadlo a hudba: Divadlo Bez zábradlí, Praha
Vstupné 330, 305, 280 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 3.
24. 4.	CESTA DO PRAVĚKU
Rodinné UFFOkousky: Městské divadlo Zlín
Představení pro celé rodiny
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč.
Předprodej vstupenek od 7. 3.
30. 4.	ČARODĚJNICE
Tradiční akce zejména pro děti

BŘEZEN 2016

KINO VESMÍR
Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. úterý
19:00 hodin

2. středa
18:00 hodin

3. čtvrtek
19:00 hodin

4. pátek
19:00 hodin

5. sobota
19:00 hodin

6. neděle
19:00 hodin
7. pondělí
19:00 hodin
8. úterý
19:00 hodin

9. středa
10:00 hodin

9. středa
10. čtvrtek
19:00 hodin
11. pátek
12. sobota
13. neděle
16:30 hodin
11. pátek
12. sobota
13. neděle
19:00 hodin
14. pondělí
15. úterý
19:00 hodin
16. středa
19:00 hodin

17. čtvrtek
19:00 hodin

18. pátek
19. sobota
16:30 hodin
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THE BOY
Americký thriller. Greta po nástupu na místo chůvy v odlehlé anglické
vesnici zjišťuje, že osmiletý chlapec, o kterého se má starat, je
porcelánová panenka v životní velikosti. Vypadá to však, že panenka
je naživu!
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 112 minut ** vstupné 100 Kč
LA TRAVIATA
Záznam přenosu opery z londýnského Royal Opera House. Slavná
opera Giuseppe Verdiho o třech dějstvích v italštině.
Mládeži přístupno ** titulky ** 190 minut ** vstupné 300 Kč, studenti
a důchodci 250 Kč
FÚSI
ART film - pro náročnější diváky
Islandská černá komedie o zavalitém čtyřicátníkovi, který sbírá odvahu
vstoupit do dospělého světa. Film oceněný na MF Tribeca v New Yorku,
úspěšně byl uveden též na MFF v Karlových Varech.
Mládeži přístupno ** titulky ** 94 minut ** vstupné 100 Kč
GRAVITATION
Sportovní dokument. První celovečerní film Petra Špetly a Denisy
Gumbírové. Příběhy 9 sportovců, kteří to neměli v životě jednoduché
a jejich sporty nepatří v Česku mezi ty nejpopulárnější.
Do 12 let nevhodné ** 99 minut ** vstupné 110 Kč
BOHOVÉ EGYPTA (2D)
Americké dobrodružné fantasy. Starověký Egypt čeká epický souboj
titánů. Magie, monstra, rozzuření bohové a šílenství ovládli paláce
a pyramidy údolí řeky Nil!
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 127 minut ** vstupné 110 Kč
BOHOVÉ EGYPTA (3D)
Americké dobrodružné fantasy.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 127 minut ** vstupné 150 Kč
TAJE THAJSKA
Cestopisný večer Kateřiny a Miloše Motani.
Vstupné 80 Kč
MRZOUT
Finská komedie o nevrlém starci, který se vydává do města, aby
v rodině svého syna rozpoutal osobní peklo. Film získal finskou
národní cenu pro nejlepšího herce.
Mládeži přístupno ** titulky ** 104 minut ** vstupné 90 Kč
TŘI LOUPEŽNÍCI
Pásmo kreslených a loutkových pohádek pro děti. Kubula a Kuba
Kubikula, Tři loupežníci, Kouzelný dědeček, Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, Velbloudí nápady a Jak šlo vejce
na vandr.
65 minut ** vstupné 30 Kč
POLEDNICE
Český horor volně inspirovaný slavnou básní K. J. Erbena zasazený
do současnosti. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací
do rodné vesnice svého muže. Co ji tu čeká?
Do 12 let nevhodné ** 90 minut ** vstupné 130 Kč
AGENTI DEMENTI
Animovaná komedie o superšpiónech tajné vládní agentury.
Mortadelo a Filemón jsou hlavní hrdinové populárních komiksových
a televizních seriálů od výtvarníka a spisovatele Francisca Ibáñeze.
Mládeži přístupno ** dabing ** 91 minut ** vstupné 105 Kč,
děti do 12 let 80 Kč
RODINKA BELLIÉROVÝCH
Francouzsko-belgické komediální drama. Učitel hudby teenagerky
Pauly rozpozná pěvecký talent této dívky a doporučí jí účast na soutěži
Radio France. Háček je v tom, že Paula je dcerou neslyšících rodičů,
kteří jsou závislí na jejích překladech.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 106 minut ** vstupné 100 Kč
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Americké akční drama. Rekonstrukce útoku islámských milicí
na americkou ambasádu v libyjském Benghází z roku 2012. Členové
speciální ochranky se na vlastní pěst snaží islamisty odrazit.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 144 minut ** vstupné 110 Kč
SUBURRA
Italsko-francouzský thriller. Ve starověkém Římě byla Suburra čtvrtí,
kde se tajně setkával zločin a moc. Současný příběh římské mafie se
odehrává během pouhých sedmi dní.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 130 minut ** vstupné 110 Kč
OSM A PŮL
PROJEKT 100
Oscarový snímek Federica Felliniho z roku 1963. O filmu se velmi často
hovoří jako o díle, ve kterém vyvrcholil poválečný překotný vývoj
filmové řeči.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 138 minut ** vstupné 80 Kč
KUNG FU PANDA 3 (2D)
Animovaná dobrodružná komedie o pandě Po - slavném kung-fu
bojovníkovi. Před Poem stojí nová výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej
chce zdokonalit v umění kung-fu a Po se musí stát učitelem.
Mládeži přístupno ** dabing ** 94 minut ** vstupné 125 Kč,
děti do 12 let 100 Kč

18. pátek
19. sobota
19:00 hodin

DVOJNÍCI
Česká komedie. Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat
ho se může hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu pohledu.
Mládeži přístupno ** titulky ** 103 minut ** vstupné 130 Kč

20. neděle
16:30 hodin

KUNG FU PANDA 3 (3D)
Animovaná dobrodružná komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** 94 minut ** vstupné 140 Kč,
děti do 12 let 120 Kč

20. neděle
19:00 hodin

DEADPOOL
Kanadsko-americká akční komedie. Netradiční komiksový bourák ze
stáje vydavatelství Marvel je na rozdíl od slušňáckých superhrdinů
neodolatelně oprsklý, vulgární, brutální a hlavně nechutně vtipný.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 108 minut ** vstupné 110 Kč

21. pondělí
19:00 hodin

ETIOPIE - STŘECHA AFRIKY
Cestopisný pořad Lenky a Václava Špillarových.
Vstupné 80 Kč

22. úterý
23. středa
19:00 hodin

BROOKLYN
Irsko-kanadsko-anglické historické drama. Příběh mladé irské
imigrantky, která se v 50. letech vydává do New Yorku najít práci
a začít nový život. Ve velkoměstě si nejprve velmi těžko zvyká.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 100 Kč

24. čtvrtek
19:00 hodin

TAXI TEHERÁN
ART film - pro náročnější diváky
Komediální drama z ilegální dílny íránského režiséra a scenáristy Jafara
Panahího. Ten v roli taxikáře s kamerou připevněnou za předním sklem
svého vozu nabízí prostřednictvím rozhovorů s rozličnými klienty
vytříbeně kritický pohled na íránskou společnost.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 82 minut ** vstupné 90 Kč

25. pátek
19:00 hodin

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI (2D)
Americké dobrodružné sci-fi. Po útoku kryptonských vojsk
na Metropolis se z Clarka Kenta/Kal-Ela stal Superman. Nikdo se necítí
v bezpečí, a tak vyčerpaný, ale zkušený Bruce Wayne znovu navrací
světu Batmana, aby dovedl Supermana k odpovědnosti.
Do 12 let nevhodné ** dabing ** 151 minut ** vstupné 110 Kč

26. sobota
16:30 hodin

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT (2D)
Dobrodružná animovaná komedie z dílny Walta Disneye. Optimistická
strážnice Judy Hopkavá zjistí, že být prvním králíkem v policejním
sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 110 Kč

26. sobota
19:00 hodin

BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI (3D)
Americké dobrodružné sci-fi.
Mládeži přístupno ** dabing ** 151 minut ** vstupné 130 Kč

27. neděle
16:30 hodin

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT (3D)
Dobrodružná animovaná komedie.
Mládeži přístupno ** dabing ** vstupné 140 Kč

27. neděle
19:00 hodin

DOMÁCÍ PÉČE
České komediální drama o obětavé zdravotní sestře Vlastě, která
se snaží vypořádat s vlastní nemocí. Film byl oceněn na několika
filmových festivalech včetně ceny za nejlepší ženský herecký výkon
na FF v Palm Springs.
Mládeži přístupno ** 92 minut ** vstupné 80 Kč

29. úterý
19:00 hodin

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Cestovatelský dokument Dana Přibáně. Půlroční expedice dvou
posádek ve žlutých trabantech a doprovodu z australského Perthu
přes Východní Tumor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Mládeži přístupno ** 95 minut ** vstupné 80 Kč

30. středa
19:00 hodin

ČARODĚJNICE
Kanadsko-americký horor. Rodina amerických kolonizátorů v 17.
století zakládá svůj nový domov v pustině na okraji hlubokého lesa,
o kterém se říká, že v něm přebývají čarodějnice. Brzy zjistí, že to
nebyly jen povídačky.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 92 minut ** vstupné 110 Kč

31. čtvrtek
18:00 hodin

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
7. ročník unikátního českého projektu. 8 nejlepších outdoorových
filmů z celého světa i novinky z domácí produkce - Himálaje, poušť
Kalahari, přírodní lidé Suri, Írán, Alpy aj. Zajištěno občerstvení.
Mládeži přístupno ** 180 minut ** vstupné 120 Kč, děti do 12 let
a důchodci 80 Kč

V ceně vstupenky je příplatek Státnímu fondu kinematografie ČR.
Změna programu vyhrazena! Za nezletilé zodpovídají rodiče!
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)

