KULTURNÍ AKCE ZÁŘÍ 2019
SÍLA KŘEHKOSTI.ŽENA OBJEKTIVEM OLGY STRÁNÍKOVÉ
Výstava litomyšlské autorky nabídne poetické fotografie, které zachycují
mnohé podoby křehkého ženství.
Vernisáž 16. 9. 2019 v 17.00 hodin. Otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 14.00
- 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné

datum: 16. 09. - 04. 10.
místo: Výstavní síň

Česká Třebová

začátek v 17.00 hodin
vstupné: dobrovolné

TANEČNÍ ODPOLEDNE s Malým tanečním orchestrem
datum: 22. 09.
místo: Malý sál KC Česká Třebová

začátek v 14.00 hodin
vstupné: 60,- Kč

Divadlo Krapet: Maxipes Fík

Tatí, já byfem chtěla pfa.'' řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa.
,,Jmenuje se Rek''oznámil.
A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
,,To už mu můžeme říkat Fík'' řekl tatínek.
No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a
z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který
pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde
páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který
řídí auto?
Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a
potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije
každý moc legrace. Ale jak se říká všude dobře doma nejlíp. Moc rád se
vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak
to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! ,,Tak neváhejte a přijďte. Bude
psina! Haf!''
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny

datum: 22. 09.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 15.00 hodin
vstupné: 70,- Kč

XV. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka
Pololáníka : Václav Uhlíř
Koncert spojený s žehnáním a prohlídkou nově opravených varhan.

datum: 22. 09.

místo: Kostel Marie Magdaleny v Řetové

začátek v 17.00 hodin
vstupné: dobrovolné

KPH - 58. koncertní předplatné - 509 hudební večer Jarmila Holcová a Ivo Kahánek (klavír)

Jarmila Holcová – bývalá žákyně ZUŠ Česká Třebová, absolventka konzervatoře
v Kroměříži, a bakalářského studia Fakulty umění Ostravské univerzity. V
současnosti studentka HAMU v Praze.
Ivo Kahánek – interpret nevšední emocionální síly a hloubky, získal pověst
jednoho z nejpůsobi-vějších umělců své generace a je mnohými považován za
nejlepšího současného českého pianistu. Vítěz soutěže Pražského jara, mimo
jiné vystoupil na koncertě BBC Proms v Royal Albert Hall.
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v
omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru Městského muzea a 1 hodinu před
začátkem u pokladny.

datum: 24. 09.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč

DP Podzim 19 - Spolek Kašpar Divadlo v Celetné
Praha: Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO
“Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak je to krásné býti kadeřavým“.
Otevřeme říční lázně Antonína Důry s molem i terasou pro návštěvníky, na
náměstí přitáhne vůz kouzelník Arnoštek, napne provaz a představení může
začít!
Hrají: J. Potměšil, M. Hanuš, E. Elsnerová, T. Stolařík, J. Zadražil, J.
Špalek…
Režie: Jakub Špalek

datum: 25. 09.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 380,- Kč

Zeurítia & Petreni & Šmoldas (CZ/IT) - jazz
Zpěv (Zeurítia - Vendula Šmoldasová), akustická kytara (Libor Šmoldas) a
perkuse (Francesco Petreni - skvělý a velmi charismatický bubeník z
itálie). Styl - bossa nova, jazz
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 26. 09.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč

XV. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka
Pololáníka : Tomáš Thon (varhany) a Marek Eben
(přednes)
XV. Mezinárodní festival Zdeňka Pololáníka.
Zahajovací koncert v Kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové.
Tomáš Thon uvede dílo Petra Ebena - Job
Marek Eben - přednes
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu
a 1 hdinu před začátkem u pokladny.

datum: 29. 09.

místo: Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 220,- Kč, předplatitelé KPH 110,- Kč

KYBERŠIKANA - jak se chovat bezpečně na internetu

Osvětová přednáška zaměřená na chování uživatelů na internetu a sociálních
sítích. Budeme se zabývat mnoha aktuálními tématy, jak ochránit své účty a
jejich správné nastavení, jak se bránit proti agresorům, sdílení fotografií
a videí na síti, ochrana osobních dat a hesel, Facebook, komunikace na
sociálních sítích, kyberšikana.
Přednášející - Bc. Lenka Vilímková - preventistka Policie ČR

datum: 02. 10.

místo: Klubovna KC Česká Třebová

začátek v 15.30 hodin
vstupné: zdarma

KYBERŠIKANA - jak se chovat bezpečně na internetu

Osvětová přednáška zaměřená na chování uživatelů na internetu a sociálních
sítích. Budeme se zabývat mnoha aktuálními tématy, jak ochránit své účty a
jejich správné nastavení, jak se bránit proti agresorům, sdílení fotografií
a videí na síti, ochrana osobních dat a hesel, Facebook, komunikace na
sociálních sítích, kyberšikana. Přednášející Ing. Petr Kadlec, DiS, Etika
mezi světy
datum: 09. 10.
místo: Klubovna KC Česká Třebová

začátek v 15.30 hodin
vstupné: zdarma

