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listopad
FIKEJZ 45
Výstava Jiøího Fikejze  - abstraktní tisky (shrnutí 2010 - 2015).
Vernisá� výstavy 3. listopadu v 18 hod.  

pátek

6/11
19:00

sobota

7/11
19:00

úterý

10/11
18:00

ètvrtek

12/11
19:00

A PAK U� TAM NEZBYL ANI JEDEN 
Detektivní hra na motivy románu A. Christie v podání DS Zdobnièan  Vamberk vznikla pod
re�ijním vedením A. Gregara a A. Joachimsthalerové.

KONCERT THE FELLAS A IAN 
Akustická kapela The Fellas slaví úspìchy pøedev�ím díky typickému akustickému zvuku
a energickým �ivým koncertùm. IAN - We like it simple! Zbrusu nový akustický projekt.

SVÌTLO PAMÌTI 
Ojedinìlý projekt primární prevence. Vzdìláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým
pøedsudkùm. Pøedná�ející bude pan Hejret spoleènì s paní doktorkou Vidlákovou. 

ROCKOVÁNÍ NA MALÉ SCÉNÌ 
Na pódiu Malé scény se pøedstaví se dvì kapely. Slávek Klecandr od 19 hod.
a Bratrstvo Koèièí Pracky od 20 hod.

SLEPÁ
Norsko, Nizozemsko / 2014 / 97 min. / re�ie Eskil Vogt
Ingrid je mladá �ena, bývalá uèitelka, která oslepla. Ztráta zraku jí na druhou stranu zpùsobila zvý�ené
imaginativní schopnosti, a tak své strachy pøetváøí v pøíbìhy a zapisuje. 

BERANI
Island / 2015 / 90 min. / re�ie Grímur Hákonarson
Typická islandská èerná komedie nadchne ka�dého fanou�ka severských filmù. Na odlehlé farmì
spolu �ijí dva bratøi, kteøí spolu 40 let nepromluvili ani slovo...

JIØÍ KRÁÈALÍK
HIMALAYA EXPEDITION TREKING LANGTANG � ARMAGEDON 
Komponovaný poøad (film, foto, hudba, slovo), který vás zavede na tøetí nejkrásnìj�í trek v Himaláji.

HIMALÁJE OÈIMA DINY �TÌRBOVÉ
Dina �tìrbová, jedna z legend �enského horolezectví, bude uvádìt poøad o osmitisícovkách,
horolezectví i humanitární èinnosti.
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vstupné 50 Kè / studenti a èlenové FK 30 Kè / permanentka denní 80 Kè / festivalová 350 Kè 

vstupné 100 Kè

vstupné 70 Kè / studenti 40 Kè 

vstupné 100 Kè

vstupné 120 Kè / studenti, dùchodci 70 Kè 

vstupné 100 Kè / studenti 80 Kè 

vstupné dobrovolné

vstupné 50 Kè / studenti 30 Kè

vstupné 70 Kè 

To nejlep�í z umìní 19. století

IMPRESIONISMUS A AUGUST RODIN
Pojïte na procházku umìním 19. století a objevte je s námi! Pøedná�ející Klára Skrbková.

vstupné  80 Kè / èlenové FK 60 Kè 

vstupné  80 Kè / èlenové FK 60 Kè 
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nedìle

1/11
15:30

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pohádka o tom, �e i ten nejslad�í perníèek mù�e nìkdy poøádnì zhoøknout v ústech.
Vhodné pro dìti od 3 let a jejich rodièe. Studio DAMÚZA Praha. 

vstupné 50 Kè / 40 Kè dìti 

dobré/ètení

støeda

nedìle

4/11
�

8/11

FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMÙ
Festival zamìøený na sporty i �ivot s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodru�né, extrémní,
adrenalinové, ale také cestopisné.

outdoor/kino

LiStOVáNí - MÍSTNOST/FAKTURA (JONAS KARLSSON)
LiStOVáNí uvádí bravurní novely �védského spisovatele a herce Jonase Karlssona. A vy se mù�ete
tì�it na �vihlou skandinávskou psycho-grotesku!


