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CELEBRITY
Zábavný pořad s Ondřejem Sokolem
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
POVÍDÁLCI
Akce pro nejmenší čtenáře s doprovodem
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:30 hodin
FILMOVÝ KLUB: BOŽÍ ZÁSAH
Maroko, Palestina, Francie, Izrael/2002. Snímek
režiséra E. Suleimana. Směs ironie, vtipu,
černého humoru, tragédie a romance.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč
MY, KAREL IV., Z BOŽÍ MILOSTI CÍSAŘ A KRÁL
Přednáší Mgr. Alena Křivská
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
PADESÁTKA
Činoherní divadlo A: A Studio Rubín a Daniel Strejc
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY BERAN JIŘÍ s.r.o.
K tanci zahraje skupina GENY, předtančení
taneční skupiny Bene Dance Art Team
Více informací: www.abberan.cz
Pořadatel: BERAN JIŘÍ s.r.o.
Národní dům ** 20:00 hodin ** předprodej
vstupenek: TIC, Inforecepce UFFO, ﬁrma BERAN
JIŘÍ s.r.o. (tel. 604 711 530)
TISÍC A JEDNA NOC
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Toy Machine
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Martin Loew: Kamčatka
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
KAMČATKA
Cestopisný večer - Martin Loew
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
KANCL
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo Rokoko
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
FILMOVÝ KLUB: AGUIRE, BIČ BOŽÍ
NSR, Peru, Mexiko/1972. Režisér W. Herzog
čerpal při natáčení historického dobrodružného
dramatu z deníku expedice, která putovala
ve 2. pol. 16. století do oblasti dnešního Peru
za bájnou zemí zlata, Eldoradem.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč
PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ: TRUTNOV
VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH - DÍL VI. POŘÍČÍ
Připravil PhDr. Ondřej Vašata
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
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GUITARRA CANTANTE
Koncert
Pořadatel: UFFO - SCT
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
4TET
Koncert
Více informací: www.detoproduction.cz
Pořadatel: DETO production s.r.o.
UFFO ** 19:00 hodin
SLZA
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin ** VYPRODÁNO!
ŇUŇU (rock n´roll/Brno)
KLUCI (rave-punk/Broumov)
Vydejte se do světa hudebních fantazií formace
KLUCI, tentokrát při společném koncertu s rock
n´rollovými ŇUŇU.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 100 Kč
BETWEEN THE LINES
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
SCHODIŠTĚ (Praha)
PAPÍR SKLO PLASTY (rock/Česká Lípa)
Schodiště působí na české hudební scéně přes
30 let. Vystoupí i PPS, kteří představí své nové CD.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 130 Kč
MANŽELSTVÍ NENÍ JEN KUS PAPÍRU
Setkání v rámci iniciativy Národního týdne manželství
Více informací: www.actrutnov.cz
Pořadatel: Apoštolská církev
Národní dům ** 10:00 hodin ** vstup zdarma
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Lokvar
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin
ROSTU S KNIHOU
Akce pro rodiče s malými dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM **
9:00 hodin
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Divadlo a hudba: Divadlo Kalich, Praha
a Městské divadlo Mladá Boleslav
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
OSOBNÍ STYL A IMAGE
Přednáška stylistky Dany Beranové
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT
Pořadatel: Základní umělecká škola Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:00 hodin
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LEO
Divadelní delikatesy: Aurora Nova Berlín
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 19:00 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Představení pro MŠ a 1. - 4. třídy ZŠ:
Divadlo Toy Machine
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 8:30 a 10:00 hodin
FILMOVÝ KLUB: SLADKÝ ŽIVOT
Itálie, Francie/1962. Felliniho freska zobrazuje
jak život bohatých a podivné hodnoty jejich
světa, tak situaci obyvatel Říma z opačného
konce sociální hierarchie.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč
KLUB DRÁČEK
Akce pro čtenáře od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00 hodin
OD BERLÍNA A HIROŠIMY
K NAŠÍ SOUČASNOSTI (II. ČÁST)
Přednáší PaedDr. Karel Řehák
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00 hodin
OMER KLEIN (Izrael), PAVEL JAKUB RYBA
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
DRUM ´N´ASS VOL. 10
DJs: Cyberpete, Grasshopper, Kump + special
guest Popelka + Penza
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 60 Kč
ZIMNÍ KONCERT
Police Symphony Orchestra
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 18:00 hodin
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Milan Šlégr: Podmořský svět
Pořadatel: Český červený kříž a UFFO - SCT
kino Vesmír ** 14:30 hodin
ROZMANITÁ SÝRIE
Cestopisný večer - Libor Drahoňovský
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír ** 19:00 hodin
FILMOVÝ KLUB: KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO ŽENA
A JEJÍ MILENEC
Velká Británie/1989. V režii P. Greenawaye hrají
Tim Roth a Helen Mirren. Příběh ženy, jež je
znuděna svým manželem, zločineckým bossem,
a tak si začne aférku s tichým knihkupcem.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 50 Kč
VSQ - VILÉM SPILKA QUARTET
Jazzinec 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin
THE ART OF INSIDE OUT (Trutnov)
NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST (Trutnov)
YETHELL (Bohuslavice)
Nejen elektronické, psychedelické
a experimentální tvůrčí počiny TAOIO jsou
skvělou výzvou a inspirativním hudebním
zážitkem.
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:30 hodin ** vstupné 90 Kč

sobota 27. 2.

neděle 28. 2.

SYNOVÉ VÝČEPU (punk-rock/Praha)
INSEMINAČNÍ STANICE (agro-punk/Brno)
BEZ ŠANCE (punk-rock/Police nad Metují)
Vypečená punková veselice
Pořadatel: Klub Kabinet
Klub Kabinet ** 20:00 hodin ** vstupné 99 Kč
KARNEVAL PRO DĚTI
Pořadatel: UFFO - SCT
UFFO ** 16:00 hodin

VÝSTAVY
do 14. 2.

do 28. 2.

do 29. 2.

do 1. 3.

do 4. 3.

3. 2. - 30. 3.

4. 2. - 12. 3.

26. 2. - 24. 4.

TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
EMIL SCHWANTNER:
SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
MICHAELA LITERÁKOVÁ:
NAJDI SVÉ VNITŘNÍ ZVÍŘE
Akvarelové malby zachycují momenty vztahů
mezi zvířaty a dávají nám prostor k zamyšlení,
jestli jsme se někdy neocitli v jejich roli. Výstava
upoutá fascinující barevností, psychologickým
podtextem a dětskou hravostí.
Pořadatel: Galerie Hippo - www.hippofoto.cz
Galerie Hippo (Bulharská 63)
MULTIPOINT
Pořadatel: UFFO - SCT
Galerie UFFO
KATEŘINA POKORNÁ:
NĚKDY JSOU SLOVA ZBYTEČNÁ
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu v Trutnově
ŠÁRKA SVOBODOVÁ, AFIAP:
ČERNÁ BÍLÁ OBČAS „NIC“
Pořadatel: UFFO - SCT
kino Vesmír - foyer
DIGITAL EXCHANGE: DIGITÁLNÍ TISK JAKO
NOVÉ MÉDIUM VE SVĚTĚ SOCHAŘSTVÍ
Vernisáž 3. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY
Vernisáž 25. 2. od 17:00 hodin
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

PŘIPRAVUJE SE
sobota 12. 3.

12. ABSOLVENTSKÝ PLES
TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA
Hraje kapela Levou rukou band. Tradiční
setkání absolventů, učitelů, studentů a přátel
školy, soutěže, taneční vystoupení a hudební
host.
Pořadatel: Agentura AG Trutnov
UFFO ** 20:00 hodin ** vstupné 250 a 290 Kč
** předprodej vstupenek v inzertní kanceláři
Krkonošského deníku (denně 9:00 - 15:00
hodin) a na www.absolventskyples.cz

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

TRUTNOV POD SNĚHOVOU PEŘINOU
Výstava starých fotograﬁí a pohlednic připomíná, jak vypadaly
zimy v Trutnově v průběhu 19. a 20. století. Ulice zimního Trutnova
někdy pokrývala bohatá sněhová nadílka, jindy zase jen nepatrný sněhový poprašek. Zimní atmosféra je však z dobových snímků dobře patrná. Na výstavě jsou k vidění fotograﬁe trutnovských
kluzišť, skokanských můstků, míst nejrůznějších dětských zimních
radovánek a podobně. Výstava potrvá do 14. 2.

EMIL SCHWANTNER:
SOCHAŘSKÝ GÉNIUS Z TRUTNOVSKA
Výstava, uspořádaná u příležitosti 125. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emila Schwantnera (1890 - 1956), přibližuje život umělce,
který studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Josefa
Václava Myslbeka i jeho asistenta Jana Štursy a je neodmyslitelně
spjat s naším krajem. Narodil se v Královci na Žacléřsku, ovšem dlouhá léta měl ateliér v Trutnově, kde také v dnešní Husově ulici bydlel.
Během svého působení na Trutnovsku vytvořil velké množství kvalitních sochařských děl. Jeho pomníky (věnované zejména padlým
z první světové války) a plastiky lze dodnes nalézt nejen v Trutnově
a řadě okolních obcí, ale i ve sbírkách muzeí a galerií. Výstava potrvá
do 28. 2.

FOTOGRAFIE: 60 LET FOTOKLUBU
KDÚ TRUTNOV - VÝBĚR Z TVORBY
Trutnovský fotoklub KDÚ má v současné době 24 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 proběhne
v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově výstava fotograﬁí, která bude
mapovat tvorbu bývalých i současných členů fotoklubu. K vidění
tak bude jedinečná kolekce fotograﬁí mapující tvorbu trutnovských fotografů. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 25. 2. od 17:00
hodin. Výstava potrvá do 24. 4.

MY, KAREL IV., Z BOŽÍ MILOSTI CÍSAŘ A KRÁL
Netradiční přednášku k 700. výročí narození „největšího Čecha“,
císaře a krále Karla IV. (1316 - 1378), o rozkvětu a prosperitě země,
ale také o vážných společenských problémech za jeho života
a vlády připravila pracovnice Muzea Podkrkonoší v Trutnově a nová
kronikářka města Trutnova Mgr. Alena Křivská. Prostřednictvím
historických pramenů nahlédneme současně také do bohatých
dějin tehdejšího města Trutnova i do osudů nejslavnějšího zdejšího
rodáka lucemburské doby, Konráda z Trutnova. Přednáška se koná
ve čtvrtek 4. 2. od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

PROJEKCE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ:
TRUTNOV VE STARÝCH FOTOGRAFIÍCH
DÍL VI. POŘÍČÍ
Historik muzea PhDr. Ondřej Vašata seznámí posluchače s historií
a starými fotograﬁemi kdysi samostatné obce (městyse) Poříčí, jež
je od roku 1947 součástí Trutnova. Připomene zdejší továrny, elektrárny, koupaliště, školy a další významné objekty. Věnovat se dále
bude např. ulicím Polská, Náchodská, Voletinská, Petříkovická či Lípovému náměstí. Jde o šestou část z cyklu věnovaného prezentaci
historických fotograﬁí Trutnova. Projekce se koná ve čtvrtek 11. 2.
od 17:00 hodin. Vstup zdarma.
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OD BERLÍNA A HIROŠIMY
K NAŠÍ SOUČASNOSTI (II. ČÁST)
Přednášející PaedDr. Karel Řehák bude sledovat vývoj mezinárodních vztahů od pádu berlínské zdi k současnosti: konec studené
války, směřování států bývalého sovětského bloku k politickému
pluralismu a tržní ekonomice, znovusjednocení Německa, zánik
Varšavské smlouvy i rozšiřování NATO, války na území bývalé Jugoslávie, v Afghánistánu a Iráku, „arabské jaro“, situaci Řecka
i Ukrajiny, narůstající vlnu migrace, islámského fundamentalismu
a násilí, stěžejní teoretické práce o procesu globalizace. V závěru se zaměří na vymezení nejdůležitějších problémů současného
světa. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. 2. od 17:00 hodin.
Vstup zdarma.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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.

DIGITAL EXCHANGE: DIGITÁLNÍ TISK
JAKO NOVÉ MÉDIUM VE SVĚTĚ SOCHAŘSTVÍ
Unikátní výstava představí 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 ČVUT 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, předvede studentské práce brněnských a newyorských
studentů umění a také pedagogů Michala Gabriela a Tomáše Medka.
Nejpodstatnější část budou tvořit práce, které si studenti obou
škol nejdříve vzájemně zaslali v elektronických datech a následně
je materializovali za pomocí 3D tiskáren. Jedná se tedy o díla
komorních rozměrů, která vycházejí z možností tiskáren, jimiž školy
disponují. K vidění ale také budou 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 bude atraktivní ukázkou rozpuku tohoto nového
média na poli umění a zároveň bude doplněna i projekcí, která jej
návštěvníkům srozumitelně přiblíží po technické stránce. Vernisáž
proběhne ve středu 3. 2. od 17:00 hodin. Výstava potrvá do 12. 3.

KATEŘINA POKORNÁ: NĚKDY JSOU SLOVA ZBYTEČNÁ
Ve výstavním prostoru městského úřadu jsme zvyklí setkávat
se převážně s výstavami cestopisného rázu nebo s krajinářskou
uměleckou fotograﬁí. Ovšem pátráme-li v místních vodách, není
snadné narazit na fotografa, který se zabývá portrétní tvorbou.
Jednou z takových je Kateřina Pokorná, mladá fotografka, která
s fotografováním začala jako s běžnou zálibou v době, kdy se jí
narodily děti, a teprve později se ze záliby stalo zaměstnání.
Nyní se věnuje zakázkové fotograﬁi, nejčastěji různým typům
portrétů, na výstavě však máme možnost zhlédnout ukázku z její
volné tvorby. Ta je ve svém charakteru výsostně ženská. Smysl pro
atmosféru a vysoká senzitivnost jsou typickou ukázkou ženského
vnímání světa. Ve svých civilních snímcích zachycuje vztahy mezi
lidmi, rodinné vazby, prchavé chvilky štěstí, bezstarostný dětský
smích a radost, záchvěvy melancholie, ženskou krásu, to vše
s velkým smyslem pro harmonii. Výstava potrvá do 4. 3.
Mgr. Lucie Pangrácová
Galerie města Trutnova

JAZZINEC 2016
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, o. s.,
spolupořadatel UFFO - SCT za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

JAZZINEC PLNOLETÝ
POGRATULUJÍ AL DI MEOLA I RICHARD MÜLLER
Osmnáctiny letos oslaví festival, který byl v roce 1999 založen v Trutnově
a dnes je jednou z nejuznávanějších akcí v republice s mezinárodním
přesahem. Oslava plnoletosti bude bohatá. Během tří měsíců uslyšíme
řadu zcela nových projektů, ale i jazzincovému publiku dobře známých
jmen - vždy ale v nových souvislostech. Jazzinec si udržuje pověst
festivalu, kde se představují nové věci a netradiční pohledy.
Hlavní hvězdou je legendární kytarový virtuóz Al Di Meola. Dramaturg
Tomáš Katschner k tomu říká: „Když jsem v mládí poprvé slyšel jeho
hru na desce Friday Night in San Francisco, tak mi to změnilo vnímání
hudby. Od té chvíle jsem toužil po tom vidět ho osobně - což v době
před listopadem 89 vypadalo jako neuskutečnitelný sen. Kytarista,
o kterém se říká, že dokáže zahrát ještě rychleji, než si umíte
představit, přijede se svým novým projektem Elysium, ale s tím, že
zde zahraje i námi doporučený host!“
Mimořádnou osobností únorového programu je vystoupení
izraelského klavíristy Omera Kleina. Tento hráč má 6 vydaných
alb a dokáže neobvykle spojovat to nejlepší z evropské, arabské,
židovské i středomořské hudby. Fascinující mix hudby hraný tak, že
ačkoliv bude znít jen piano, budete mít pocit, že slyšíte celou kapelu.
pátek 12. února ** Koncertní síň B. Martinů

BETWEEN THE LINES (Pavel Hrubý/Michal Nejtek/Dano Šoltis)
Tři mimořádně vyzrálé osobnosti české jazzové scény v neobvyklém
projektu, který byl nominován na prestižní ocenění Anděl 2015
v kategorii Jazz&Blues.
pátek 19. února ** Koncertní síň B. Martinů

EDDIE MARTIN TRIO (GB/CZ)
Eddie Martin je nejlepší bluesový kytarista, kterého Británie
vyprodukovala od dob Erika Claptona (citace z magazínu Co se
děje v Londýně). Je nazýván „velvyslancem britského blues“.
Tentokrát vystoupí s českou rytmikou.
sobota 19. března ** UFFO ** Festivalové ﬁnále

BILLY MARTIN’S WICKED KNEE (USA)
Ragtime, funky aneb kolize newyorského downtownu s neworleanskými pouličními dechy. Fascinující neelektrický projekt bubeníka slavných Medeski, Martin and Wood.

IAN RICHIE SOHO PROJECT (GB, CZ)
Uznávaný britský saxofonista inspirující se v jazzu i Pink Floyd (se
kterými vystupoval) ve spojení s českými muzikanty.

MIROSLAV VITOUŠ A JIŘÍ STIVÍN
Nejuznávanější český muzikant neustále hledá hranice a posouvá
se do dalších dimenzí. Se svým dávným přítelem Jiřím Stivínem budou mít speciální „jazzincový set“.

AL DI MEOLA - ELYSIUM - with special guest
Jedna z největších hvězd světového kytarového nebe vystoupí
na jediném koncertě v Čechách s projektem Elysium, ke kterému
přizve i hráče vybraného speciálně pro Jazzinec.

JAZZ WORLD PHOTO 2016
Předání cen vítězům mezinárodní soutěže.
čtvrtek 24. března ** Pod Hradem

JUSTIN LAVASH (GB)
Britský kytarista, jehož virtuózní hra často nechá užaslé publikum
s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii
tolika vrstev.
čtvrtek 31. března ** Koncertní síň B. Martinů

EMIL VIKLICKÝ & MIROSLAV HLOUCAL QUARTET
Dvě generace, dva přístupy, dva autoři a skvělí interpreti. Druhý
křest nové desky.

OMER KLEIN (Izrael)

čtvrtek 7. dubna ** Koncertní síň B. Martinů

Fascinující sólo piano koncert jedné z největších osobností
propojující západní i východní hudbu. Jeho hudba je vzrušující
a odvážná, tančící mezi zdánlivě neslučitelnými hudebními světy.

ROBERT BALCAR NEW TRIO + GABRIELE MIRABASSI (IT)

PAVEL JAKUB RYBA - bass and piano
Nový projekt chameleona české jazz, funky a pop scény.

Neuvěřitelně jemný a lehký tón klarinetu italského mistra se proplétá s nekompromisní hrou rytmiky tria, kterou na Jazzinci dobře
známe. Nyní ale zcela v „novém“.
čtvrtek 14. dubna ** Koncertní síň B. Martinů

čtvrtek 25. února ** Koncertní síň B. Martinů

PETR BENEŠ QUARTET

VSQ - VILÉM SPILKA QUARTET

Pianista Petr Beneš představí nový repertoár svého bandu. On sám
vyhrál soutěž o nejlepší jazzovou skladbu roku 2011 pořádanou
OSA. Křest nového CD!

Radek Zapadlo - tenor saxofon, Vilém Spilka - kytara, Vlastimil Trllo
- kontrabas, Martin Kleibl - bicí. Osobitý projekt Viléma Spilky, který
patří k nejinspirativnějším hráčům na české scéně. Kromě vlastních
kompozicí představí i neobvyklé coververze - např. bratrů Nedvědů.
pátek 4. března ** UFFO

JAMES HARRIES & BAND & MUSICA CANDIDA (Trutnov)

ADAM BEN EZRA (Izrael)
Fenomenální izraelský kontrabasista, který dokáže rozezpívat
i roztančit celý sál. Virtuózní hra tohoto třicátníka kombinuje jazz,
latinu a středomořskou hudbu.

Jediný a jedinečný koncert sestavený speciálně pro Jazzinec. James
Harries sólo, dále s kapelou a pak i spolu se smyčcovým souborem
trutnovské ZUŠ - Musica Candida. Uslyšíme repertoár z poslední
desky Until the sky bends down, která má skvělé recenze a představuje tohoto umělce v novém světle.

středa 20. dubna ** Klub Kabinet

čtvrtek 10. března ** Koncertní síň B. Martinů

RICHARD MÜLLER

MIKA-PARKER-PARKER TRIO (USA/PL)

Speciální koncert pro Jazzinec. Největší hity tohoto mnohonásobného slovenského „slavíka“, šansoniéra a hlavně nepřehlédnutelné osobnosti. Leadrem jeho bandu je pianista Matěj Benko.

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. Szymon
Mika je vítězem kytarové soutěže Jarka Smietany 2015 a je laureátem Grand Prix na festivalu Jazz nad Odrou 2012 a Tarnow International Jazz Contest 2013.
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JIŘÍ MORAVČÍK
Poslechový večer a setkání s hudebním publicistou, který je uznávaným znalcem world music.
pondělí 25. dubna ** UFFO

Všechny koncerty začínají v 19:00 hodin.
Více informací: www.jazzinec.cz
Změna programu vyhrazena.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
70. VÝROČÍ ZUŠ TRUTNOV
Základní umělecká škola Trutnov v roce 2015 slavila 70. výročí
svého založení. Oslavy probíhaly jednak v rámci obvyklých akcí
v závěru školního roku - absolventské koncerty, jarní a klavírní
koncert, představení tanečního a literárně-dramatického oboru
a výstavy výtvarného oboru, a poté na podzim.
Velmi zajímavou a opravdu netradiční akcí se stalo hromadné
focení sedmdesátky na obálku almanachu před budovou ZUŠ
na Krakonošově náměstí. Nově škola také uspořádala dny
otevřených dveří všech oborů. Na podzim 2015 se uskutečnilo
hned několik významných akcí, kterými oslavy vyvrcholily. 2. října
proběhl v Uffu „Reprezentační koncert ZUŠ Trutnov“, kde vystoupili
žáci, učitelé a absolventi hudebního a tanečního oboru. 8. října
se konala vernisáž výstavy o historii školy „Uměním k radosti“
v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, kde byl pokřtěn Almanach ZUŠ
Trutnov, a 27. října proběhla v Galerii města Trutnova vernisáž
výstavy prací vybraných absolventů výtvarného oboru „Zpátky
ke kořenům“.
5. listopadu jsme veřejnosti nabídli „Koncert učitelů“ v Koncertní
síni B. Martinů. Krásnou tečkou za oslavami 70. výročí se zajisté stal
20. listopad, kdy škola uspořádala „První ples ZUŠ Trutnov“ v Uffu.
Děkujeme všem sponzorům, institucím, kde oslavy probíhaly,
učitelům, kteří se podíleli na organizaci oslav, i veřejnosti za velkou
podporu.
Mgr. Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

KLUB POVÍDÁLCI
úterý 2. 2. ** 9:30 hodin
Další setkání klubu Povídálci. 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.

ROSTU S KNIHOU
pondělí 15. 2. ** 9:00 hodin ** pobočka HSM
Pracovnice pobočky v HSM zvou všechny maminky i tatínky
s malými dětmi k příjemně strávenému dopoledni. V knihovně
na ně budou čekat zajímavé knížky plné pěkných obrázků i stejně
staří kamarádi.

OSOBNÍ STYL A IMAGE
PŘEDNÁŠKA STYLISTKY DANY BERANOVÉ
úterý 16. 2. ** 17:00 hodin ** studovna
Zajímají vás nejnovější módní trendy? Rádi byste se dozvěděli,
jak se správně obléci pro různé příležitosti a jaký střih oblečení
máte zvolit pro váš typ postavy? Dana Beranová každému najde
vhodný styl, pomocí barevné typologie a vzorníků vybere i správné
barvy a naučí nás, jak je vhodně kombinovat. Vysvětlí, jaké šperky
a doplňky mohou podtrhnout naši osobnost, a poradí, jak se
přirozeně i slavnostně nalíčit. Náš styl doladí k dokonalosti výběrem
vhodného účesu i barvy vlasů k „našemu“ typu a zajímavými
návody na vázání šátků. Přednášku doplní projekcí, příklady
na tištěném materiálu i konkrétními ukázkami na přítomných,
kteří budou mít zájem.
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KLUB DRÁČEK
čtvrtek 18. 2. ** 16:00 - 17:30 hodin
Při našem dalším setkání klubu Dráček 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 Jihomoravského
a Zlínského.
Součástí našeho setkání bude i výtvarná dílnička. Těšíme se
na odvážné čtenáře od 6 do 12 let.

GUITARRA CANTANTE
Barbora Martínková-Polášková (mezzosoprán)
a Duo Siempre Nuevo - Matěj Freml, Patrick Vacík (kytary)
Barbora Martínková-Polášková patří mezi nejvýraznější talenty
mladé pěvecké generace. Hudební vzdělání získala na konzervatoři
v Praze a v Plzni a na řadě mistrovských kurzů doma i v zahraničí.
Díky své výjimečné muzikalitě a výrazové ﬂexibilitě je schopna
interpretovat široký repertoár, který sahá od hudby vrcholné
renesance až po hudbu zcela současnou. Vystupuje pravidelně
po celé republice, jako sólistka absolvovala turné po Brazílii,
Japonsku, Thajsku, Izraeli, Maroku, Francii a Německu. Spolupracuje
s předními světovými i českými dirigenty a orchestry. V červnu 2010
úspěšně debutovala jako Carmen v Moravském divadle Olomouc,
kde v současné době působí jako sólistka opery a operety.
Duo Siempre Nuevo bylo založeno v říjnu 2007 dvěma vynikajícími
českými kytaristy Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem.
V tomto období oba studovali na Hochschule für Musik Franz
Liszt v německém Weimaru. V květnu 2008 duo vyhrálo svou
první mezinárodní soutěž v italské Gorizii. Od té doby jsou tito
mladí umělci pravidelně zváni na nejrůznější koncerty a festivaly
v Čechách i v zahraničí. Interpretují jak originální skladby pro
kytarová dua, tak i různé transkripce - vlastní či jiných autorů.
Repertoár obsahuje rovněž starou i moderní hudbu, od baroka až
po soudobé skladatele. Při snaze o dobovou interpretaci využívají
historických nástrojů.
Program: L. Janáček: Lidové balady (výběr), J. Novák: Rosarium,
A. Dvořák: Cikánské písně (výběr), J. Rodrigo: Tonadilla, J. Rodrigo:
Aranjuez, ma penseé, M. de Falla: Siete canciones espaňolas
(výběr).
čtvrtek 11. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 1.

MUSICA DOLCE VITA
Soubor působí na české hudební scéně od roku 2005. U zrodu
tohoto tělesa stály dvě současné členky tria - harfenistka Zbyňka
Šolcová a mezzosopranistka Daniela Demuthová. Zakládajícím
členem souboru byl také ﬂétnista České ﬁlharmonie Jan Machat,
jehož v roce 2007 nahradila špičková sólová ﬂétnistka Žoﬁe
Vokálková.
Trio vystupovalo v posledních letech na řadě mezinárodních
i tuzemských festivalů, věnuje se interpretaci hudby všech stylových
období a prezentuje se širokou škálou tematických koncertů.
Program: Vivaldi, Bach, Händel, Marais, Paisiello, Chopin, Delibes,
Saint-Saens, Ibert, Ravel, Debussy, Šolcová, Chaminade, Viardot.
středa 2. 3. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin **
vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 2.

ZIMNÍ KONCERT

MULTIPOINT

Police Symphony Orchestra

MULTIPOINT je mezinárodní malířské sympozium, které se koná
každý rok v červnu, od roku 2009 v ateliérech ARS STUDIO v Nitře,
a významně podporuje aktivity mezinárodní umělecké komunity.
Název MULTIPOINT pochází z pomyslného střetu různých kultur
a různých přístupů k malbě.
V Galerii UFFO uvidíte rozmanitou a živou podívanou, představí se
následující autoři: Dita Luse (Litva), Rachel Eckstein (USA), Espen
Erichsen (Norsko), Edwige Fouvry (Belgie), Julian McKinnon (Nový
Zéland), Miroir Noir (Španělsko/Slovensko), Simona Blahutová, Tomáš Černý, Ondřej Maleček, Petr Kunčík, Dita Kaplanová, Jakub
Janovský, Petr Bulava, Petr Bařinka (všichni ČR), Carlos Carmonamedina (Mexiko), Dhaneshwar Shah, Sunanda Khajuri, Suchismita Sahoo (všichni Indie), Elena Ascari, Constantin Migliorini (oba
Itálie), Violeta Tanova (Bulharsko), Danka Dimitrijevic, Baxx Vlada
Pantelic (oba Srbsko), Vemo Hang (Čína), Ewa Maziarz (Holandsko), Martin Laca, Viliam Sulik, Lucia Cernekova, Erika Miklosova,
Kristina Simekova, Patricia Koysova, Lucia Fabova, Jana Bednarova, Filip Sabol (všichni Slovensko).
Partner Galerie UFFO: GRUND a. s.
Projekt se uskutečňuje za ﬁnanční podpory Státního fondu kultury ČR.
do 1. 3. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00
hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Police Symphony Orchestra je orchestr složený převážně z mladých
nadšených muzikantů z celého našeho regionu. Jeho domovským
městem je Police nad Metují. Koncertuje už šestým rokem. Za tuto
dobu působnosti má odehráno přes čtyřicet koncertů jak po celé
České republice, tak i v zahraničí. Spolupracuje s umělci, jako
je Dasha, Martin Kumžák, Ondřej Ruml, Miloň Čepelka, Václav
Zahradník, Rudolf Koudelka a další. Zahrál si společně také
s Martou Kubišovou či Petrem Jandou.
V repertoáru najdete nejen klasickou hudbu, ale orchestr vás také
zavede do ﬁlmových pohádkových krajin či do období blues, rocku
a popu.
Večerem vás provede moderátorka Lucie Peterková a zazpívá Filip
Hořejš. Dirigovat budou Věra Vlčková, Josef Javora a jako host
Stanislav Vavřínek.
neděle 21. 2. ** UFFO ** 18:00 hodin ** vstupné 110 Kč **
předprodej vstupenek od 14. 12.

EKTOR, SEPAR
Ektor se objevil na české hip-hopové scéně jako blesk z čistého
nebe. Všichni se ptali, kde se vzal ten sebevědomý týpek a proč
s ním připravuje album jeden z nejlepších českých producentů?
To se zrovna schylovalo k vydání CD „Airon Meidan“. Poté
následovalo první čistě sólové album „Topství“. V roce 2012 vydal
Ektor další CD společně s DJ Wichem, které nese název „Tetris“.
Začátkem loňského roku se na trhu objevila dlouho očekávaná
deska „Detektor“. Má 14 tracků a celkem 6 hostů - jmenovitě
Rytmus, Ego, Momo, Vladimir 518, Orion, James Cole. V únoru
2015 vyprodal na křtu alba „Detektor“ pražský klub SaSaZu, když
na jeho vystoupení přišlo více než 2600 fanoušků.
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. V současnosti
patří mezi nejvyhledávanější a nejvytíženější slovenské interprety.
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.

ŠÁRKA SVOBODOVÁ, AFIAP:
ČERNÁ BÍLÁ OBČAS „NIC“
K současné výstavě, kterou připravila pro Trutnov, autorka uvádí:
„Poslední tři roky dělám převážně jen černobílé fotograﬁe
v minimalistickém stylu, mám ráda jednoduché motivy. Na mých
fotkách se tak často objevuje „nic“ a spousta „vzduchu“ kolem, pro
běžného pozorovatele až moc obyčejné věci, ale přesně takové,
jednoduché, čisté a klidné fotky mám ráda, takové je chci mít.
Pokud se vám třeba zdají některé moje obrázky trošku smutné,
zkuste se na ně podívat znovu, tak trošku jiným pohledem a snad
v nich naleznete ten klid a tu jednoduchost (nekomplikovanost),
kterou v nich vidím já.“
Fotograﬁe na této výstavě jsou vybrané z několika tematických
sérií: Maličkosti, Minimální krajiny, V polích nebo Známá místa
černobíle. Více na www.sarkasvobodova.com.
3. 2. - 30. 3. ** kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu ** vstup na výstavu zdarma
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KAMČATKA
Kamčatka - poloostrov sopek. Cestovatelská diashow Martina
Loewa. Divokým krajem tajgy, tundry a špičatých vulkánů. Přes
bizarní lávová pole do sopečných kráterů. Barevná jezírka, sirné
nánosy i dýmající gejzíry. Příběh dobrodružné cesty plný úžasných
fotograﬁí a poutavého vyprávění.
pondělí 8. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 11. 1.

ROZMANITÁ SÝRIE
Cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský ke svému programu uvádí:
„V červenci a srpnu roku 2010 jsem autostopem procestoval Sýrii,
zemi s bohatou historií a spoustou pamětihodností. Přestože
většinu její rozlohy zaujímají vyprahlé pustiny, je zde mnohé
k vidění. Například působivé rozvaliny starověkého města Palmýry,
která byla ve 3. století našeho letopočtu centrem království
mocné vládkyně Zenobie, dále několik mohutných hradů z dob
působení křižáků, ze kterých je bezesporu nejmonumentálnější
Krak de Chavalier. Damašek mne zaujal rozsáhlým komplexem
budov Umajjovské mešity a úzkými uličkami starého města. Druhé
největší město Sýrie Aleppo se pyšní působivou pevností a četnými
mešitami. Město Bosra si uchovalo dosud obydlenou starověkou
část a římský amﬁteátr. V Sýrii vzniklo několik jedinečných
monastýrů. Klášter Mar Musá je zasazen do vyprahlé pustiny.
Klášter v Malule se nalézá v oblasti, kde se ještě dnes hovoří
aramejštinou, jazykem, kterým mluvil Ježíš Kristus. Severem země
protéká řeka Eufrat, jejíž tyrkysově modré vody zavlažují z velké
části bavlníková a obilná pole.
Tento výčet pamětihodností se týká pouze zlomku z obrovského
kulturního dědictví. Žel právě mnohé pamětihodnosti Sýrie
byly během současného několikaletého konﬂiktu zničeny nebo
silně poškozeny. Mnohé z toho, co ukazuji během promítání
na fotograﬁích, již vzalo za své. Z putování po Sýrii vzpomínám
nejen na architekturu různých dob, ale také na setkání s přívětivými
a pohostinnými lidmi. Při stopování jsem nemusel nikde dlouho
čekat a nejednou se mi dostalo pozvání na nocleh, čímž jsem mohl
poznat více ze života místních obyvatel.“
pondělí 22. 2. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč **
předprodej vstupenek od 18. 1.

KANCL
Činoherní divadlo B: MDP - Divadlo Rokoko
Komedie. První divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, který
je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě
obyčejné kanceláře. Moderní svět je krutý. Doby, kdy měl každý
úředník zajištěno nadosmrti své teplé místečko, jsou nenávratně
ty tam. Dnes se nad každičkou kanceláří permanentně vznáší
hrozba propouštění. Kdokoliv může být ze dne na den shledán
nadbytečným. Takové jsou základní situační okolnosti i v Kanclu
Rickyho Gervaise. Své místo si tu hlídá bodrý a za každou cenu vtipný
šéf a také řada podřízených, kteří si uvědomují jeho neschopnost,
ale musejí být loajálně servilní. To vše dohromady vytváří celou řadu
humorných situací, které jsou dokonale odpozorované ze života
a jdou až na samu dřeň tématu i mezilidských vztahů. Předloha
není v pravém smyslu slova sitcomem (i když v Montreux získal
seriál cenu právě v této kategorii). Je to jakýsi polodokumentární
otisk reality, který vtipně a s nadsázkou zkoumá každodenní život
a také míru únosné trapnosti. Jde o humor, který mnohdy zamrazí.
Je postaven na velmi věrohodném pohledu na věc.
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Vasil Fridrich, Jiří Hána, Zbigniew Kalina,
Henrieta Hornáčková, Veronika Janků, Stanislav Lehký/Zdeněk
Dolanský, Robert Hájek, Radim Kalvoda, Lenka Zbranková, Jaroslav
Vlach.
úterý 9. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku Činoherní divadlo B, ostatní - vstupné 350, 325,
300 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

RODINNÉ UFFOKOUSKY
TISÍC A JEDNA NOC
Divadlo Toy Machine
Představení pro děti od 3 let. Stínová loutková pohádka. Na motivy
starých arabských pohádek. Můžete se těšit na Sindibádova
dobrodružství, Aladinovu kouzelnou lampu, krásnou Šeherezádu
a mnoho dalších příběhů.
Hrají a připravili: Tomáš Běhal a Tomáš Podrazil.
neděle 7. 2. ** UFFO ** 15:00 a 17:00 hodin ** vstupné 70 Kč,
se slevovou kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 1.

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Divadlo Lokvar
Představení pro děti od 5 let. Pohádkový příběh o touze, lásce
a obětavosti, inspirovaný stejnojmennou pohádkou známého
dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, předvádějí
číšník a mladá žena společně hrou s loutkami. Jevištěm se stává celé
prostředí kavárny, ale především velké akvárium, kde se odehrávají
magické podmořské scény. Během hry dochází ke sblížení číšníka
a mladé ženy, které je tak trochu groteskní paralelou vztahu malé
mořské víly a prince.
Režie: Michaela Homolová. Hrají: Markéta Pellarová Mráziková
a Peter Varga.
neděle 14. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč, se slevovou
kartou 56 Kč ** předprodej vstupenek od 11. 1.

Z NABÍDKY POŘADŮ NA DALŠÍ MĚSÍCE
LEO
Divadelní delikatesy: Aurora Nova Berlín (Německo)
LEO je sólové představení fyzického divadla. Je výzvou pro
naše vnímání zemské přitažlivosti a reality. Díky superlativnímu
akrobatickému výkonu a high-tech videoprojekci máme pocit, že
gravitační zákon neplatí. Vlastně je to univerzální představení atraktivní pro dospělé i děti, vtipné i dojemné, fascinující, nápadité
… vzpírá se divadelním konvencím.
LEO je cesta či příběh zdánlivě obyčejného člověka, jehož svět
se stává fyzicky pomatený. Uvidíme Lea - člověka, který je sám,
jen s kufříkem, v jednoduchém pokoji. Jak plyne čas, Leo si stále
více uvědomuje, že všechno nemusí být takové, jaké se to zdá.
Reakce Lea na jeho situaci se vyvíjí - přechází od alarmu a nejistoty
do zvědavosti a nakonec hravosti. Ze své situace se nakonec začne
těšit a najde nové a důmyslné způsoby, jak ji využít. Leo si hraje
v rámci své nové reality, ale nakonec si znovu uvědomí, že je sám.
Pak mu jeho kufr nabídne zcela nečekaný způsob, jak se cítit
pohodlně a jako doma. Tato cesta vede Lea k novému nečekanému
dobrodružství přes imaginární světy, až se ocitne opět sám. Jeho
důvěra je otřesena, začne akceptovat, že potřebuje zlomit pouta
svého vězení. Pochopí, že jeho pokoj ho drží jako rukojmí. Poté,
co prozkoumal své sny a touhy, hledá způsob, jak se dostat ven.
Přichází ﬁnále Leovy odysey - ze všeho nejdůležitější: pátrání
po svobodě.
úterý 16. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup
na abonentku Divadelní delikatesy, ostatní - vstupné 370, 345,
320 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 12.

KARNEVAL PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti od 3 let s Pavlem Novákem. Tentokrát
se z Uffa stane jedno velké zábavné šapitó, kde vás bude bavit
klaun Pavlíno se svou skvělou kapelou. Čeká vás parádní zábava
plná tance, soutěží a muziky. O to už se klaun Pavlíno postará.
Součástí programu bude také vyhodnocení nejoriginálnějších
masek či kostýmů.
neděle 28. 2. ** UFFO ** 16:00 hodin ** vstupné 70 Kč **
předprodej vstupenek od 18. 1.
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5. 3.

6. 3.

7. 3.

13. 3.
20. 3.

21. 3.

22. 3.

23. 3.

24. 3.

29. 3.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Činoherní divadlo A: Divadlo Ungelt, Praha
Vstupné 350, 325, 300 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 2.
SMRŤAČKY
Rukodělná akce pro děti
Vstupné 30 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 2.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Rodinné UFFOkousky: Divadlo U staré herečky
Představení pro děti od 3 let
Vstupné 70 Kč, se slevovou kartou 56 Kč.
Předprodej vstupenek od 8. 2.
MOTANI: TAJE THAJSKA
Cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 8. 2.
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Vítání jara - akce pro rodiny
TŘI MUŠKETÝŘI
Rodinné UFFOkousky: Divadlo Alfa
Představení pro děti od 9 let
Vstupné 120 Kč, se slevovou kartou 96 Kč.
Předprodej vstupenek od 8. 2.
ŠPILLAROVI: ETIOPIE - STŘECHA AFRIKY
Cestopisný večer
Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 2.
POUTNÍCI
Koncert
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 190 Kč.
Předprodej vstupenek od 7. 12.
BROUK V HLAVĚ
Činoherní divadlo A: Městské divadlo Brno
Vstupné 350, 325, 300 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 2.
PETROLEJOVÉ LAMPY
Činoherní divadlo B: Divadlo P. Bezruče Ostrava
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 2.
POPELÁŘI
Divadlo a hudba: Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
Vstupné 340, 315, 290 Kč. Předprodej vstupenek od 15. 2.

ÚNOR 2016

KINO VESMÍR

18. čtvrtek
19:00 hodin

POKLAD
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Rumunsko-francouzská komorní komedie. Příběh s jemně sarkastickým humorem a překvapivým koncem.
Mládeži přístupno ** titulky ** 89 minut ** vstupné 100 Kč

19. pátek
20. sobota
16:30 hodin

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK (2D)
Belgicko-francouzská animovaná dobrodružná komedie pro celou
rodinu. Pravdivý příběh Robinsona a jeho papouška.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 110 Kč

19. pátek
20. sobota
21. neděle
19:00 hodin

RODINNÝ FILM
Česko-německo-francouzské drama. Existenciální dobrodružný
příběh teenagerů, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou
po oceánu. Jak se s nečekanou svobodou vypořádají děti zvyklé
na perfektně fungující rodinný život?
Do 12 let nevhodné ** 95 minut ** vstupné 110 Kč

21. neděle
16:30 hodin

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK (3D)
Belgicko-francouzská animovaná dobrodružná komedie pro celou
rodinu.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 90 minut ** vstupné 140 Kč

22. pondělí
19:00 hodin

ROZMANITÁ SÝRIE
Libor Drahoňovský - cestopisný pořad.
Vstupné 80 Kč

23. úterý
19:00 hodin

BOD ZLOMU (3D)
Americký akční adrenalinový thriller. Zlodějský gang libující si
v extrémních sportech respektuje jediný zákon - zákon gravitace.
Jejich životní styl osloví a postupně nabourá přesvědčení mladého
agenta FBI. Snímek nabitý skutečnými adrenalinovými výkony bez
limitů.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 140 Kč

24. středa
19:00 hodin

BOD ZLOMU (2D)
Americký akční adrenalinový thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 115 minut ** vstupné 100 Kč

25. čtvrtek
19:00 hodin

SEDM STATEČNÝCH
PROJEKT 100
Americký kultovní western Johna Sturgese o sedmi pistolnících,
najatých mexickými vesničany, aby bojovali za správnou věc.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 128 minut ** vstupné 80 Kč

26. pátek
19:00 hodin

MA MA
Španělské drama. Příběh ženy, kterou osobní životní tragédie nesrazí
na kolena, ale naopak nalézá novou chuť do života a uvědomuje si,
jak důležité jsou vztahy k těm nejbližším.
Mládeži přístupno ** titulky ** 111 minut ** vstupné 80 Kč

27. sobota
28. neděle
16:30 hodin

ŘACHANDA
Česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří
se neživí vždycky úplně poctivě. Díky podivným lesním bytostem se
však nakonec naučí, že platí „co dáváš, to se ti vrátí“.
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 110 Kč

27. sobota
28. neděle
19:00 hodin

ZOOLANDER 2
Americká komedie. Dva odvěcí modeloví rivalové Derek a Hansel
musejí dát hlavy dohromady, protože nad nimi visí hrozba, že budou
navždy smeteni z přehlídkových mol a nahrazeni mladšími, hezčími
a šikovnějšími exponáty.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** vstupné 110 Kč

29. pondělí
19:00 hodin

TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
Americký krimi ﬁlm. Excelentní oscarová trojice Julia Roberts, Nicol
Kidman a Chiwetel Ejiofor v napínavé temné detektivce, kde má
každý své tajemství a svou představu o spravedlnosti.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 111 minut ** vstupné 110 Kč

Revoluční 20, Trutnov
Tel.: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@uffo.cz
1. pondělí
19:00 hodin
2. úterý
16:30 hodin

CREED
Americký sportovně laděný ﬁlm s B. Jordanem a S. Stallonem. Syn
světového šampiona v těžké váze Apolla Creeda vyhledá legendu
ringu, kterým je Rocky Balboa, a pod jeho vedením chce dosáhnout
stejného úspěchu jako otec.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 133 minut ** vstupné 110 Kč

2. úterý
19:00 hodin

LES SEBEVRAHŮ
Americký horor o nevysvětlitelné záhadě z japonského lesa Aokighara.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 87 minut ** vstupné 100 Kč

3. středa
19:00 hodin

MLÁDÍ
Italsko-francouzsko-britské drama. Snímek oceněný na KFF 2015 nás
zavede do luxusního lázeňského hotelu, kde se každoročně scházejí
dva staří přátelé Fred a Mick. Konfrontováni s mládím ostatních
hostů včetně Fredovy dcery starci vzpomínají a zahánějí myšlenky
na brzký konec úvahami o životě.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 118 minut ** vstupné 80 Kč

4. čtvrtek
19:00 hodin

LEMMY
ART ﬁlm - pro fanoušky heavy metalu
Americký dokument. Film o lídrovi britské heavymetalové skupiny
Motörhead Lemmym Kilmisterovi. Snímek z roku 2010 mapuje tři
roky jeho života plného žen, alkoholu, drog a především hlasité
hudby.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 110 minut ** vstupné 100 Kč

5. pátek
6. sobota
16:30 hodin

GREY CITY
Britský dokumentární ﬁlm. Sao Paulo, brazilské velkoměsto, v jehož
ulicích se zrodila nová forma grafﬁti. Snímek o dnes již proslulých
tvůrcích grafﬁti, kteří podnítili jedno z nejkreativnějších povstání
v dějinách jihoamerického umění.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 79 minut ** vstupné 100 Kč

5. pátek
6. sobota
19:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Americká komedie. Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie
bestselleru Padesát odstínů šedi. Co kdyby byl Christian spíše Black
než Grey, prachy získal pochybným způsobem a v posteli byl úplně
marný?
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 86 minut ** vstupné 110 Kč

7. neděle
16:30 hodin

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ (2D)
Americká akční a dobrodružná sága. Sedmé pokračování Hvězdných
válek vás opět přenese do předaleké galaxie.
Mládeži přístupno ** mluveno česky ** 136 minut ** vstupné 100 Kč

8. pondělí
19:00 hodin

KAMČATKA
Martin Loew - cestopisný pořad.
Vstupné 80 Kč

9. úterý
10. středa
19:00 hodin

DÁNSKÁ DÍVKA
Dánské romantické drama. Křehký a neobyčejně silný příběh
inspirovaný neuvěřitelným životním osudem malíře, jenž v sobě
objevuje ženskou podstatu a na cestě za svým skutečným já ztrácí
svou životní lásku.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 119 minut ** vstupné 110 Kč

10. středa
10:00 hodin

VĚNEČEK POHÁDEK 2
Pásmo kreslených a loutkových pohádek pro děti. O Malence, Tři
kumpáni, Jonáš a velryba, Krakonoš a sklínkař Matěj, O starém psu
Bodříkovi, Supermyš.
72 minut ** vstupné 30 Kč

11. čtvrtek
19:00 hodin

VLNA
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Norský katastroﬁcký ﬁlm o souboji s ničivou vlnou v norském fjordu
Geiranger, inspirovaný skutečnými událostmi.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 104 minut ** vstupné 90 Kč

12. pátek
19:00 hodin

PROTI PŘÍRODĚ
Norský ﬁlm. Velmi upřímný a humorný portrét o mladém otci
a manželovi, třicátníkovi Martinovi, který vyráží sám do drsných
norských hor, aby si zde uspořádal pocity o svém maloměstském
životě, o něm samotném i o lidech v jeho okolí.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 80 minut ** vstupné 80 Kč

13. sobota
14. neděle
16:30 hodin

CHLAPEC A SVĚT
Brazilský animovaný ﬁlm pro děti i dospělé. Příběh malého
chlapce, který se vydá do světa hledat tatínka a zažije mnoho
dobrodružství.
Mládeži přístupno ** bez dialogů ** 80 minut ** vstupné 100 Kč

14. neděle
15. pondělí
19:00 hodin

DECIBELY LÁSKY
Český romantický hudební ﬁlm. Příběh, doprovázený písničkami
Michala Davida, vypráví o odvěké lidské touze po lásce, životním
partnerství, nápravě křivd i omylů. Popisuje sny a touhy obyčejných
lidí všech generací.
Mládeži přístupno ** 85 minut ** vstupné 140 Kč

16. úterý
19:00 hodin

DRUHÁ ŠANCE
Dánský thriller. Skličující drama se silným příběhem o svědomí
a křehké spravedlnosti, kterou v krajní situaci vezme do vlastních
rukou zoufalý detektiv.
Do 15 let nevhodné ** titulky ** 102 minut ** vstupné 90 Kč

17. středa
19:00 hodin
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PADESÁTKA
Česká komedie aneb „takovej horskej humor“. Veleúspěšná
prvotina Vojty Kotka o osudech lidí z hor a jejich speciﬁckém smyslu
pro humor.
Do 12 let nevhodné ** 97 minut ** vstupné 110 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)

Inforecepce UFFO

9:00 - 17:00 (po - pá), 9:00 - 12:00 (so) Turistické informační centrum
18:00 - 18:30 a 19:15 - 20:00

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)

