zárí
září
neděle

3/9
19:00

FANTAZIE VE FOTOGRAFII
Výstava Jiřího Kočí a Jiřího Lásla a kreseb Oluše Kočí. Současně jsou vystaveny v Baru
Malá scéna fotografie Jiřího Kočí z cyklu „Válka 1866“, který vznikl k 150. výročí bitvy
u Hradce Králové. Vernisáž výstavy 1. září 2017 v 18 hod.

TRUE LOVE
Jedinečná příležitost shlédnout pásmo animovaných filmů pro dospělé
a dospívající publikum. Oceněné a kvalitní snímky mladých tvůrců. Upocená českost
a láska k pivu, komiksový hrdinové z českého prostředí a další témata
v pěti animovaných filmech.
vstupné 50 Kč

středa

6/9
19:00
pátek

8/9
19:00
středa

13/9
19:00
úterý

19/9
umění/historie

18:00
středa

20/9
dobrá/rada

16:00
pátek

22/9
19:00
středa

27/9
19:00

AXOLOTL OVERKILL
Německo / 2017 / 94 min. / režie: Helene Hegemann
Vary ve vašem kině. Pevnou rukou natočený, plnokrevný, neuvěřitelně vtipný, zábavný
a citlivý film. „Vyrostla jsem divoká a divoká chci zůstat.“ Mifti, hlavní postava z filmu.
vstupné 60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč

JAZZ JAM
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podvečery v Baru Malá scéna.
Rezervace míst na tel. čísle 733 617 721.

DVOJITÝ MILENEC
Francie / 2017 / 107 min. / režie: François Ozon
Vary ve vašem kině. Francouzský režisér Francois Ozon v psychoerotickém thrilleru
potvrzuje pověst mistra okouzlujících, byť ne vždy zcela naplněných forem.
vstupné 60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč

Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů

ANTOON VAN DYCK A FRANS HALS
Dva naprosto vynikající malíři, kteří měli trochu "smůlu", že žili a tvořili v místě a době, která
stvořila Rubense a Rembrandta, dva malíře, kteří zaujmou každého a pro další skoro
nezbývá místo. Přednášející Jitka Kuběnková.
vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč / permanentka na celý cyklus 300 Kč

EFEKTIVITA VÝUKY A UČENÍ
Kulatý stůl a veřejná debata s Martinem Romanem. Kulatý stůl je určen všem zájemcům
z řad rodičů, žáků, pedagogů a příznivců vzdělávání.

CHANSON TRIO COUCOU
Přijďte si poslechnout francouzský chanson a a vychutnat si skleničku dobrého vína.
Chanson Trio Coucou je profesionální hudební těleso přinášející na českou scénu
francouzské šansony a hudbu první poloviny 20. století.
vstupné 200 Kč / v předprodeji 150 Kč

DRUHÁ STRANA NADĚJE
Finsko / 2017 / 98 min. / režie: Aki Kaurismäki
Vary ve vašem kině. Naděje na lepší život je pro mnoho lidí sice nezbytná, ovšem střet
s každodenní realitou bývá někdy až příliš krutý. O tom se přesvědčují i hrdinové nové
hořké komedie finské legendy Akiho Kaurismäkiho.
vstupné 60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč

Změna programu vyhrazena.

