Duben
duben

sobota—sobota

1/4 — 8/4
dokument/kino

PROSTĚ KRÁSNÁ
Projekt „Prostě krásná“ vznikl díky myšlence Jaroslava Duška. Zdravotně postižené klientky
z domova Pramen zažily „proměnu“, během které se jim věnovaly stylistky a kadeřnice tak,
aby se každá z nich mohla cítit krásná a sebevědomá. Výstava je sbírkou fotografií,
které vznikly po proměně.

JEDEN SVĚT 2017
19. ročník festivalu bude opět reflektovat aktuální politická a sociální témata.
Festival dokumentárních filmů o lidských právech.
více na www.spousti.cz
rezervace www.spousti.cz / prodej v MS - v průběhu festivalu / do té doby v prodejnách KONZUM

neděle

PERLA PŘEMYSLOVSKÉ KORUNY

9/4

ČRTY ZE ŽIVOTA SV. ANEŽKY ČESKÉ

18:00

Kroužek divadelních ochotníků z. s. Dolní Dobrouč uvede autorskou divadelní hru.
Scénář Jiří Jakubec, režie Kateřina Rýznarová.
vstupné 50 Kč

čtvrtek

13/4
klub/kino

19:00
úterý

18/4
umění/historie

18:00

JE TO JEN KONEC SVĚTA
Kanada, Francie / 2016 / 97 min. / režie: Xavier Dolan
Mladý úspěšný dramatik se po 12 letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou,
aby oznámil svou blížící se smrt. Svět kosmopolitního muže je však členům rodiny příliš
vzdálený a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňujícímu prožití
posledních společných chvil.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále

GOTICKÁ ARCHITEKTURA
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 Marie Uhlířová.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

čtvrtek

20/4
19:00

SRÍ LANKA A NEPÁL OSOBNĚ
Jak vypadá škola na Srí Lance? Co znamená Himal a jaké jsou vlastně nejvyšší hory světa?
Jak chutná pravý Ceylonský a Nepálský čaj? Jaká je příroda v těchto končinách?
Jak se žije a cestuje bez peněz? Toto a mnohoi dalšího se dovíte na naší přednášce.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

pátek

21/4
19:00

DUO J+V
Koncert Jaroslavy Havlíčkové a Venduly Steidlové v Baru Malé scény.
Rezervace míst k sezení na tel. čísle 733 61 77 21
vstupné 80 Kč / studenti, členové FK, důchodci 45 Kč

sobota

22/4
18:00
čtvrtek

27/4
klub/kino

19:00

JARNÍ KONCERT ALOU VIVAT
Jako host vystoupí folklorní soubor JARO. Přijďte si s námi zazpívat i zatančit.
V sále bude stolové uspořádání a taneční parket.

ČERVENÁ ŽELVA
Francie, Belgie, Japonsko / 2016 / 80 min. / režie: Michaël Dudok de Wit
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň
univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

Změna programu vyhrazena.

