KULTURNÍ AKCE LISTOPAD 2019
Podzimní doteky 2019
Pořádá Taneční škola Šárky Prossové, sledujte plakáty.

datum: 01. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin

Trio KUH – Köhldorfer –Uhlíř—Helešic - jazz

EDI KÖHLDORFER- KYTARA studoval klasickou kytaru na universitě v Grazu a a
jazzovou kytaru
na konzervatoři ve Vídni a proto se cítí doma jak v
klasické tak i v jazzové hudbě.
FRANTIŠEK UHLÍŘ - BASS Absolvent konzervatoře v Brně.(1965-1971) Dlouhá
léta byl členem skupiny SHQ Karla Velebného, Baroque Jazz Q a skupin
pianisty E.Viklického a v roce 1987 založil vlastní skupinu „FUT -František
Uhlíř Team.“
JAROMÍR HELEŠIC – DRUMS
vyrůstal na jižní Moravě v Mikulčicích. Od konce 60 let žije v Praze, kde
působil v různých jazzových formacích (Jazz Half Sextet, Jazz Nova) než
zakotvil ve skupině kontrabasisty Luďka.Hulana
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 05. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč

15 hlav v rámu
je to již několik roků, kdy se skupina fotografů z různých koutů republiky
nepravidelně schází v České Třebové, aby si navzájem ukazovali své
fotografie.
Čas nazrál, a hlavní organizátor setkávání Radovan Guziur přišel s návrhem,
aby se skupina představila i třebovské veřejnosti. Tak vznikla myšlenka
společné výstavy, která je připravena k prezentaci v místní výstavní síni
kulturního centra.
V listopadu zde patnáct autorů vystaví své fotografie, aby se podrobily
kritice návštěvníků, kteří přijdou, nejen na vernisáž v pátek 8. Listopadu
v 18.00 hodin.
Otevřeno denně od 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné.

datum: 08. 11. - 01. 12.

místo: Výstavní síň KC Česká Třebová

začátek v 18.00 hodin
vstupné: dobrovolné

KAMELOT
Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot v rámci turné k novému albu „Země
tvých dlaní." Skupina Kamelot nejen představí a pokřtí nové písně, ale také
zahraje své největší časem prověřené hity, přičemž nejenom Roman je v
parádní "formě", ale celá kapela je ve velmi dobré kondici. Zároveň Roman
Horký uvede a představí první čtyři díly svého jedinečného edukačního
projektu „Kytarová dílna Romana Horkého“.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 08. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 230,- Kč v předprodeji, na místě 250,- Kč

25 let DPS KAJETÁNEK
Pořádá ZUŠ, sledujte plakáty.

datum: 09. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin

Kateřina a Miloš Motani: Expedice Borneo
EXPEDICE BORNEO
V pásmu se podíváme do rušných PŘÍSTAVŮ. Uchvátí nás prales, obrovský květ
RAFLÉZIE, LÉTAJÍCÍ VEVERKY, létající lemuři a létající žáby, medvědi
malajští, ORANGUTANI, nosaté opice KAHAU, opice makakové, okatý mrňavý
NÁRTOUN, jedovatý savec lori, jedovatí hadi, škrtiči, delfíni orcely, ryby
žijící na suchu, mrňaví krabi, bahenní sopky, velcí varani, rybičky Nemo.
Na řece KINABATANAGAN najdeme vzácné TRPASLIČÍ SLONY bornejské, ulovíme
krokodýla. Jeskyně GOMANTONG je plná ŠVÁBŮ, stonožek, netopýrů a rorýsů.
Zaposloucháme se do bubnů, moderní i orientální hudby. Uvidíme tradiční
tance. Setkáme se s LOVCI LEBEK, obávaným kmenem IBAN a pravými MOŘSKÝMI
CIKÁNY.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny

datum: 11. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 120,- Kč

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ

Pořádá ZUŠ, sledujte plakáty.

datum: 13. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 18.00 hodin

FDA Praha: Willy Russell - SHIRLEY VALENTINE
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku,
ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu.
One woman show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta
současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno
není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v
Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou
kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a
udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se
pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství,
všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání
vlastní identity.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 14. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 380,- Kč

Slavnostní večer k výročí 17. listopadu 1989
Na večeru zazní projevy vedení města.

Vystoupí:
Smíšený pěvecký sbor Bendl, sbormistr Josef Menšík a David Lukáš
a
Žáci a učitelé Základní umělecké školy Česká Třebová
Dětský pěvecký sbor Kajetánek, sbormistr Petra Kotyzová
Taneční orchestr pod vedením Milana Špičáka
Žáci literárně dramatického oboru
Moderuje: Jana Voleská
Vstupné volné, na akci je nutné si vyzvednout místenku na Infromačním
centru v Městské muzeu nebo 1 hodinu před akcí na pokladně KC.

datum: 17. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 18.00 hodin

Lukáš Pavlásek - KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH
90 minutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll je
klasickou standup comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se který národ je
nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší
civilizaci, co pít když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si
jak strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme
si nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si některé lidové písně a
nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co nám leze na nervy, protože
správnej Čech není nikdy spokojenej......
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české standup
comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Comedy club a
absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho
nejlepšího z jeho tvorby.
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 20. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 220,- Kč, na místě 250,- Kč

Velký swingový orchestr Česká Třebová
SE SWINGÁČEM KOLEM SVĚTA
Zpěv: Iva Kolářová, Petr Skalický, Tomáš Fuchs, Kristýna Slívová
Řídí: Milan ŠpičáPrůvodní slovo: Zuzana Kupková
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. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 220,- Kč

Divadelní soubor Natálie Venturové: Lotrando a
Zubejda

Nově připravovaná muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda je určená pro děti
od tří do dvanácti let. Pohádka je přepsaná podle filmové předlohy Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře do divadelního scénáře. Díky jejich podpoře
můžete očekávat v pohádce známé krásné písně,které pohádku provází. Smyslem
pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo. Také pomoci
dětem ukázat správný směr, jak býti dobrým a slušným člověkem.
Hrají:
Starý Lotrando: Matěj Merunka / Patrik Vojtíšek / Daniel Koťan
Mladý Lotrando: Ondřej Hyneš / Marek Zeman /

Zubejda: Natalie Venturová / Kateřina Zapletalová / Ilona Hrochová
Lamad: Romana Sittová
Drnec: Jiří Krejčí / Ondřej Pech
Režie a choreografie: Libor Jeník
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu,
či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

datum: 24. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 15.00 hodin
vstupné: 70,- Kč

KPH - 58. koncertní předplatné - 510 hudební večer Čeněk Pavlík a Miroslav Sekera (housle a klavír)

Čeněk Pavlík – jako sólista a později i člen Guarneri Tria Prague
vystupoval v téměř šedesáti zemích světa na více než 3000 koncertech. Ve
stylu jeho hry je nejvíce ceněn hluboký prožitek, smysl pro detail a svěží
projev.
Miroslav Sekera – český klavírní virtuos. Ve slavném Formanově filmu
Amadeus (1984) si zahrál malého W. A. Mozarta. Již mnoho let je sólistou
Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, spolupracuje se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu a pravidelně vystupuje v tuzemsku i zahraničí.
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: 26. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč

HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ

Pořádá ZUŠ, sledujte plakáty.

datum: 27. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 18.00 hodin

Vystoupení literárně dramatického oboru
Pořádá ZUŠ, sledujte plakáty.

datum: 28. 11.

místo: Malá scéna Česká Třebová

začátek v 18.00 hodin

DS Hýbl Česká Třebová- Marc Camoletti: Na správné
adrese
Bývalá kabaretní hvězda pronajímá pokoje studentkám. Protože se chce
odstěhovat na venkov, rozhodne se podat inzerát na pronájem celého bytu.
Současně si podají inzerát obě její podnájemnice. První, studentka hry na
klavír, hledá žáka, aby si trochu přivydělala, druhá, studentka malířství,
hledá model na obraz Spartaka. Aby toho nebylo dost, služka majitelky bytu
hledá snoubence a podá si inzerát také.. Všechny čtyři inzeráty mají
náhodou shodnou značku "PPS". Každá však znamená něco jiného. A pak už jen
stačí, aby zazvonil zvonek u dveří a objevil se první zájemce.
Hrají: Michaela Svobodová, Otto Plíva, Daniela Stránská, Jiří Holý, Tereza
Andělová, Jan Vytlačil, Petra Bártová, Adam Pávek
Režie: Jiří Jireš

Předprodej vstupenek na Informačním centru v Městském muzeu a 1 hodinu před
představením.

datum: 29. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 180,- Kč

DS Hýbl Česká Třebová- Marc Camoletti: Na správné
adrese
BONUSOVÉ představení, pro držitele karty předplatitele Divadelní předplatné
Podzim 2019 platí snížené vstupné - bez nároku na místo. Prosím zakupte si
vstupenky.
Předprodej vstupenek na Informačním centru v Městském muzeu a 1 hodinu před
koncertem v pokladně.

datum: 30. 11.

místo: Velký sál KC Česká Třebová

začátek v 19.00 hodin
vstupné: 180,- Kč, předpatitelé DP 90,- Kč

