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MALÁ SCÉNA
přeje

FOTOSVĚT ALENY PIRKLOVÉ
Českotřebovská cestovatelka a mořeplavkyně Alena Pirklová navštívila téměř čtyři desítky
zemí z různých koutů světa. Všechny tyto cesty po souši i oceánech měly vždy expediční
charakter, při kterém si cestovatelka přivezla kromě zážitků i bohatý fotografický materiál.

PATERSON
USA / 2016 / 113 min. / režie: Jim Jarmusch
Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány,
ona obdivuje jeho básnické nadání. Film je příběhem vítězství a porážek všedního dne
a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech.
vstupné 80 Kč / členové FK, důchodci 60 Kč

LINDA A JEJÍ SVĚT - NAROZENINY
Autorské představení pro nejmenší diváky i jejich rodiče o tom, co všechno se může přihodit
jedné malé holce v den jejích čtvrtých narozenin. O tom, že svět je plný zajímavých věcí,
sousedi můžou být prima, skřítkové můžou bydlet všude a úplně nejlepší je mít narozeniny.
vstupné 60 Kč / děti 40 Kč

LiStOVáNí. LÁSKA A TĚLO
V rámci nového turné s knihou Láska a tělo můžete s tímto erotickým LiStOVáNím slavit
narozeniny autora knihy, Arnošta Lustiga, tedy jeho nedožité devadesátiny.
Cyklus scénických čtení. LiStOVáNí.cz
vstupné 80 Kč / studenti a důchodci 50 Kč

Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále

UMĚNÍ STAROVĚKÉHO ŘECKA
Nejstarší umění od jeho vzniku až po vrcholný středověk. Jak všechno začalo a vyvíjelo
se dál, v dobách kdy většinou neznáme příliš jmen slavných umělců, ale máme
jejich skvělá díla. Přednášející Jitka Kuběnková
vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč

MUŽ JMÉNEM OVE
Švédsko / 2015 / 116 min. / režie: Hannes Holm
Film skvěle mísící tragiku a komiku, minulost a současnost, tradice a vývoj, který velmi
dovedně popisuje univerzální hodnoty nás všech a snaží se odpovědět na tu nejzásadnější
otázku: „Co v našich životech opravdu stojí za to?“

vstupné 80 Kč / členové FK, důchodci 60 Kč

LADAKH NA KOLE?
TO JE HUSTÝ, TY VOLE!
Cestovatelé Stanislava a František Čejkovi budou promítat fotografie a vyprávět o své cestě
na kolech po Ladakhu v severní Indii. Strávili tam dva měsíce a najeli přes 2 tisíce km.
vstupné 50 Kč

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017!

2017

leden

DIVADELNÍ BAR / PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Otevřeno út - čt 15 - 22 hod., pá - 15 - 23 hod., so, ne zavřeno. Otevřeno hodinu
před každou akcí. Bar zároveň slouží pro předprodej vstupenek.
vstupné 100 Kč

Změna programu vyhrazena.

