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Mimo předplatné

úvod

6. 9. | úterý | 19 hodin

11. 9. | neděle | 15 hodin

IAN PAICE (DEEP PURPLE) & PURPENDICULAR

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
A HOSTÉ JŮ A HELE | P. Ďurica E. Val‘ko

Hudební událost roku(!), jediný koncert v Čechách(!). Bubenická legenda slavných Deep Purple společně s kapelou PURPENDICULAR
přiveze do kolínského Městského divadla program největších hitů legendárních Deep Purple!
Je úžasné, jak je v úctyhodných 73 letech nesmírně aktivní a hraní jej pořád neskutečně baví, nic neztratil ze své virtuozity
a dokonalosti. Rád se na pódiích setkává se skvělými muzikanty, proto sestava jeho doprovodné kapely Purpendicular, kterou do
Kolína přiveze obsahuje jména, která na rockové scéně mají už také hodně za sebou.
Svá živá vystoupení odehrál mj. s Ericem Claptonem, Bruce Dickinsonem, Brianem Mayem z Queen, John Paul Jonesem z Led
Zeppelin a mnoha dalšími.
Koncert kapely PURPENDICULAR s Ianem Paicem je jednou
z mála příležitostí vidět opravdovou legendu z bezprostřední
blízkosti a ucítit dotek rockové historie.
Ian Paice - drums, UK (Deep Purple), Robby Thomas Walsh - vocals, IRL (Joe Lynn Turner), Christoph Kogler - keyboards, AUT (ex Billy
Sheehan), Nick Fyffe - bass, UK (ex Jamiroquai), Herbert Bucher - guitars, DEU (ex Tony Carey)
Vstupné: 790 Kč

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko
slíbí měsíčku, že když už půjde spát, bude mu pak vyprávět,
co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. V hravé
loutkové revui s písničkami dovádí tančící slunečnice,
kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák
Kiko. Dětský divák se ale také podívá na ryby pod hladinou,
proletí se s papírovými draky po nebi a na palouček zavítají
legendy televizní dětské zábavy - kamarádi Jů a Hele.
Vhodné pro děti od 3 do 9 let
Délka představení: 60 min.
Loudadlo Praha
Vstupné: 80, 70 Kč
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Mimo předplatné

úvod

16. 10. | neděle | 15 hodin

18. 10. | úterý | 19 hodin

26. 10. | středa | 19 hodin

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

| M. Camoletti
Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma
samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde
tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala
podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce
vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho
přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho
žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou,
která se jmenuje úplně stejně jako jeho milenka. Jedna
z nejúspěšnějších komedií známého autora Marca
Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za
pomoci smršti zmatků a kamufláží, v nichž však divák
neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy
francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit
pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou
zápletku a najít vtipné rozuzlení.
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Libor Jeník,
Barbora Mottlová / Eliška Jansová, Eva Decastelo, Patrik
Vojtíšek
Délka představení cca 120 min.
Kulturní portál.cz
Vstupné: 380, 330, 280 Kč

A DO PYŽAM!

O. HAVELKA A MELODY MAKERS
„POKLAD NA STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ“

C. Podolský, M. Šinkovský, L. Jeník
Dva krysáci Hubert a Hodan, laboratorní potkan z Prahy Eda
a sádrový trpaslík Ludvíček, to je nerozlučná parta, která
zažívá na malém smetišti u Vizovic spoustu dobrodružství.
A právě začíná pátrací akce po ztraceném Ludvíkovi. Veselá
parta se musí setkat s pavoukem Pechem, přihlouplým
kocourem Brunem, ospalou můrou Agátou
a vychytralou zmijí Klotyldou, která má chutě na vypasenou
myš. Jak to vše dopadne, dozvíte se v našem divadle.
Délka představení: cca 60 minut
Divadlo D5 Praha
Vstupné: 70, 60 Kč

Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv synkop útočí!
Když zaválí hot-jazz nebo swing, duše vzlétá, srdce jásá,
oči září, nohy křepčí! Výběr nejkrásnějších a podmanivých
kusů, českých i amerických, ve zbrusu nové koncertní show
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers - POKLAD NA
STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ
Vstupné: 430, 230 Kč
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Předplatitelské skupiny
23. 9. | pátek | 19 hodin

aktuální skupina

úvod

A

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ | J. Havelka

Černá komedie o schůzi vlastníků bytových jednotek
v jednom domě známá i z českého filmu. Různé generace,
různá pohlaví a různé názory. Najít společnou řeč je
nadlidský úkol. A dojít ke kompromisu snad nemožné.
Ale přesto se najde „dobré řešení“… Příběh odpozorovaný
ze života, který pobaví nejen každého, kdo podobnou schůzi
někdy zažil..
Délka představení: cca 90 minut
Východočeské divadlo Pardubice
Vstupné: 390, 340, 280 Kč

29. 9. | čtvrtek | 19 hodin

zábavná skupina

C

PŘIŠEL NA VEČEŘI

| G. S. Kaufman, M. Hart
Komedie odehrávající se ve „zlatých amerických
padesátkách“ začíná tím, že si slavný spisovatel a reportér
Sheridan při návštěvě malého městečka zlomí nohu.
Nedobrovolný pobyt v domě úzkoprsých majitelů zvládá
jen díky neobyčejné bystrosti a svébytnému ironickému
humoru. Nejenže dům doslova obsadí, ale jeho majitele
ubíjí požadavky a návštěvami slavných hereckých osobností
tehdejší Ameriky. Napětí zhoustne, když ho nepostradatelná
sekretářka chce opustit, protože se zamilovala. Aby si ji
udržel, neváhá použít své geniality a smyslu pro obratné
intriky, do nichž zapojí i své proslulé hosty. Jeho vynalézavé
hrátky však naberou nečekaný obrat…
Délka představení: cca 160 minut
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Vstupné: 370, 320, 260 Kč
15. 10. | sobota | 19 hodin

LIMONÁDOVÝ JOE

víkendová skupina

D

| J. Brdečka, J. Rychlík
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové
příběhy, známé především díky filmovému zpracování.
Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je
naopak stále živý a dnes i v mnohém aktuálnější. Jeho
autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních
barvotiskových příběhů o „neohrožených mstitelích
bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. Setkáte se nejen
se všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se
z původní Brdečkovy hry do filmu nedostaly.
Hrají: Martin Holzknecht, Anna Fixová, Aleš Háma a další …
Živá hudba: kapela Los Trumberos
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Vstupné: 370, 320, 260 Kč

20. 10. | čtvrtek | 19 hodin

pestrá skupina

E

ŠUMAŘ NA STŘEŠE

| J. Stein, J. Bock, S. Harnick
Světový muzikál o tradicích a lidské touze po štěstí. Mlékař
Tovje žije se ženou a pěti dcerami poklidným životem, než
nadejde okamžik vdavek. V tu chvíli nastupuje zápas židovské
tradice s lidskou přirozeností. A počátek 20. století znamená
pro jejich vesnici období velkých revolučních změn. Ale vše se
dá zvládnout s pověstným židovským humorem...
Délka představení: cca 155 minut
Městské divadlo Mladá Boleslav
Vstupné: 370, 320, 260 Kč
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3. 10. | pondělí | 19 hodin

špinarka

mimořádná skupina

M

| T. Dianiška
Věru nevzali na konzervu, protože je příliš malinká. Nehodí
se ani do sboru, na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé
době. Nezáleží na tom, jak zpíváte, ale jak jste politicky
uvědomělá. Naštěstí talent se prosadí vždycky. Vydejme se
sledovat kariéru jedné z našich nejvýraznějších umělkyň.
„Doku-fikční drama“ je oslavou drzého big beatu a především
Věry, která svou tvorbou vzdorovala všem myslitelným
stereotypům. Vypráví intimní portrét i epický příběh
o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné
přítomnosti opravdové lásky.
Živá hudba, velký zážitek a velké emoce.
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Vstupné: 430, 380, 290 Kč
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divadelní klub
8. 9. | čtvrtek | 19 hodin | 200 Kč

15. 9. | čtvrtek | 19 hodin | 230 Kč

12. 10. | středa | 19 hodin | 310 Kč

LAUREN HENDERSON QUARTET
(USA/D/CZ)

DEMIAN DOMINGUEZ BAND
(ARG/USA/IT)

PLANETA SLEPIC - ONE MAN SHOW
LUKÁŠE PAVLÁSKA

Nová vokální hvězda z New Yorku.
Lauren Henderson je jazzová, latin-jazzová, soulová
a fusion zpěvačka a skladatelka původem z Massachusetts,
jejíž ústředním uměleckým tématem je karibské a latinské
hudební dědictví. Žije v New Yorku, kde pravidelně hrává ve
vyhlášených klubech Blue Note, Birdland a Joe Pub. Koncertní
turné jezdí po Spojených státech, Mexiku, Španělsku,
Německu, Itálii a dalších evropských i latinskoamerických
zemích. Její vokál odráží jak mix severoamerického
a karibského hudebního dědictví, tak i hispánský vliv druhého
byliště Miami. Laurenino různorodé hudební pozadí je
hluboce zakořeněno v jazzu a je ovlivněno zpěvačkami
jako jsou dodnes nedostižná Američanka Sarah Vaughan či
Kubánka Omara Portuondo.
Lauren Henderson (USA) - zpěv, Walter Phishbacher (USA) piano, Petr Dvorský (CZ) - kontrabas, Alex Bernath (D) - bicí

Divoké blues okořeněné slušnou dávkou rocku
a jihoamerických chilli papriček.
Fenomenální argentinský kytarista Demian Dominguez,
patřící ke světové špičce bluesrocku sdílel jedno pódium
s takovými veličinami, jako J. Vaughanem, Roy Rogersem,
E. Sardinasem, J. Vargasem a mnoha dalšími. Obecně se
má za to, že jeho produkce patří k tomu nejlepšímu, co lze
na malých pódiích spatřit. Ti, co viděli předcházející české
zastávky Demian Bandu už vědí, o čem je řeč. I tentokrát se
můžete těšit na strhující výkon špičkového kytaristy a zpěváka
se svojí vynikající doprovodnou rytmickou sekcí.
Demian Dominguez (ARG) - kytara a zpěv, Gianpaolo Feola
(IT) - bicí, Walter Cerasani (USA) - baskytara

Celovečerní stand-up speciál Lukáše Pavláska, ve kterém
se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, která
stále jen nakupuje nepotřebné věci, kde si každý myslí, že
má pravdu a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti jako jsou
ženy, muži a psi. Dozvíme se, co strašného se stane, když
si doma zapomenete mobilní telefon, užijeme si svých pět
minut slávy v televizní soutěži, naučíme se chovat v nákupním
centru, zavoláme si na horkou linku a koukneme se na to,
proč přírodu každou sobotu čeká nápor idiotů z města. A na
závěr dojdeme k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen
slepice. Zasmějete se tomu, co znáte ze života, standupový
pořad nabízí opět skvělou a originální zábavu.
Délka představení: cca 90 min

úvod
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14. 10. | pátek | 19 hodin | 210 Kč

předplatitelské
skupiny

KUH TRIO
KÖHLDORFER - UHLÍŘ - HELEŠIC

Divadelní klub
SCAPINO

Objev roku 2018! Jazz nejvyšší mezinárodní extratřídy.
Trio tvoří vynikající rakouský kytarista žijící ve Vídni
s universitním hudebním diplomem klasické a jazzové
kytary Edi Köhldorfer, který mimo Austrálie vystupoval na
všech kontinentech, dále jeden z nejlepších evropských
kontrabasistů František Uhlíř, dlouhá léta člen SHQ Karla
Velebného, Baroque Jazz Q…, a bubenická legenda Jaromír
Helešic, hráč ve skupině Luďka Hulana, Energitu L. Andršta,
Pražského Big Bandu Milana Svobody, Rudolfa Daška Trio,
... s různými hudebními projekty vystupoval po celé Evropě,
USA a Indii.
Dramaturgicky se koncert řadí do pestré hudební nabídky
v klubu Scapino, milovníci a příznivci jazzové hudby si přijdou
na své, protože KUH Trio dokáže každý večer inspirovat
diváky radostí z hraní a pestrou paletou skladeb od groovy
k melodickým a od etno k náročným harmonickým
skladbám!
Edi Köhldorfer - kytara, František Uhlíř - kontrabas,
Jaromír Helešic - bicí
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27. 9. - 29. 12. 2022

PAVEL RAJDL
obrazy / kresby / keramika
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