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Z ÚSTECKÉHO FILMOVÉHO ARCHIVU
Setkání s historií našeho města v krátkých filmech Filmového studia Ústí nad Orlicí.
Pořadem provází pan Josef Havel.
vstupné 40,- Kč

OSDO MÁ 10
DS ŠOK Staré Město uvádí divadelní komedii I. Krause "VÍKEND" v režii Báry Hubíkové.
vstupné dobrovolné

ZA JUANEM
Výstava 6 holek z pražské UMPRUMky, které za Pyrenejema objevovaly různé světy......
Vernisáž výstavy v 17 hod.

TEÁTR VÍTI MARČÍKA / ROBINSON CRUSOE
Divadelní představení plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamžiků a humoru,
ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění.
vstupné 50,-Kč.

TĚLESNÉ VZTAHY
USA / 1971 / 98 min. / režie: Mike Nichols
Tragikomický příběh dvou přátel, kteří se snaží navázat smysluplný vztah,….
vstupné: pro členy FK 45,- Kč / ostatní 55,-Kč.

HUDEBNÍ SKLEPY / L. VYCHODILOVÁ A D. NOLL
Večer z písní a slov. Komorní pořad sestavený z písniček, básniček a scének.
Lenka Vychodilová - zpěv a zábava, David Noll piáno, zpěv.
vstupné 60,- Kč

MAMINKA ČEKÁ ?!?
Autorská divadelní pivohra téměř o ničem. Snad alespoň trošinku o mamince a taky trochu o čekání.
Scénář a režie: R. Osman

vstupné: 50,- Kč

ZOUFALCI
ČR / 2009 / 97 min. / režie: Jitka Rudolfová
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké výkony v čele se S. Babčákovou
v realistické komedii o šestici bilancujících třicátníků.
vstupné: pro členy FK 45,- Kč / ostatní 55,-Kč.

msuo@seznam.cz
Adresa pro vaše připomínky, rady, náměty...!

e/mail
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www.msuo.cz
Nejaktuálnější informace najdete na našich webových stránkách!
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MALOU SCÉNU
podporuje

DIVADELNÍ BAR / PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Otevřeno hodinu před začátkem každého představení a také po něm.

Město Ústí nad Orlicí
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tisk OFTIS – www.oftis.eu

