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DEŠTNÍKY, DEŠTNÍČKY A SLUNEČNÍKY
Pro radost i zamyšlení připravil Fotoklub OKO v suchém sále Malé scény výstavu, jejímž tématem jsou deštníky všech tvarů a velikostí. Vernisáž v úterý 3. října v 17 hod.
Ukončení výstavy 31. října.

PLETENÉ POHÁDKY
Známé pohádky o zvířátkách s nečekanými konci. Pohádky jsou vyprávěny s lehkou nadsázkou a humorem.
Soubor loutkového a alternativního divadla Čmukaři z Turnova.
vstupné 50 Kč / děti 40 Kč

SELSKÝ ROZUM
ČR / 60 min. / režie: V. Janeček a Z. Piussi
Dokumentární film zaměřený na roli Andreje Babiše, styl a důsledky jeho podnikání a následně i politických aktivit. které se stávají jedním z nejvíce určujících faktorů pro českou krajinu,
podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát.
vstupné 40 Kč / studenti, důchodci 30 Kč

BLÁZNIT JE NORMÁLNÍ. MŮŽE SE TO STÁT I VÁM.
Zveme Vás na besedu s členy Studia 27 “zaostřeno na duši“ Břetislavem Košťálem a Eliškou Marií Košťálovou, kteří budou povídat o vlastních zkušenostech s duševní nemocí.

ŠPÍNA
Slovensko, Česko / 2017 /87 min. / režie Tereza Nvotová
Snímek debutující režisérky Terezy Nvotové Špína měl premiéru na festivalu v Rotterdamu, představil se na Febiofestu a nyní míří do kin. Jeho cílem je důrazně přispět do debaty
na téma znásilnění.
vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

KAPELA PPS
Skupina PPS v Baru Malá scéna. Jeden z pravidelných hudebních podvečerů, už poněkolikáté s nezaměnitelnou ústeckou folk-blues-rockovou kapelou. Rezervace míst na tel. čísle 733 617 721.
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ZNAMENÍ KŘÍŽE
ČR / 60 min. / režie: Jaroslav Šilar
Po dokončení životopisného filmového dokumentu Chudobka Bílého Krále (2014) nám bylo jasné, že téma týkající se Anny Bohuslavy Tomanové z Pastvin není zcela vyčerpané
a že o Aničce natočíme další film...

MARYŠA
Divadelní představení KVD DAMU. Hra na motivy bratří Mrštíků Maryša v podání KVD DAMU Praha je závěrečným ročníkovým projektem KVD.
vstupné 40 Kč

KŘIŽÁČEK
ČR, Slovensko, Itálie / 2017 / 90 min. / režie: Václav Kadrnka
Vary ve vašem kině. Dama režiséra a scenáristy Václava Kadrnky nejvíce zaujalo mezinárodní porotu a získalo hlavní cenu karlovarského festivalu.
Po patnácti letech se tak vítězem stává tuzemský snímek.
vstupné 60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč

FUNKCIONALISMUS KOLEM NÁS
Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů. Nejen Le Corbusier nebo van der Rohe uměli stavět úžasné funkcionalistické stavby. Máme jich řadu i v naší bezprostřední blízkosti,
ale většinou o tom nevíme. Přednášející Marie Uhlířová.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč / permanentka na celý cyklus 250 Kč

CHLAPI NEPLÁČOU
Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko, Německo / 2017 / 98 min. / režie: Alen Drljevic
Bosenský kandidát na Oscara za nejlepší cizojazyčný film nás přenáší do prostředí horského hotelu, ve kterém probíhá psychologický experiment s osmi válečnými veterány bývalé Jugoslávie.
V atmosféře prázdného hotelu vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti.
vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

POVÍDÁNÍ O MALAJSII
Uvažujete o tom, že se vydáte do Malajsie? Zajímá vás jaký je život Kuala Lumpuru, na pláži, v džungli nebo na čajových plantážích? A jací vlastně jsou lidé severněji od rovníku?
Povídání s cestovatelem Jakubem Frankem. Fotografie, videa a další zážitky z exotické Malajsie.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

ČESKÁ CESTA
Česko / 2015 / 94 min. / režie: Martin Kohout
Dokument popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem tohoto procesu.
Po filmu proběhne beseda s hosty!

vstupné 50 Kč

OD KARIBIKU K MAYSKÝM PYRAMIDÁM
Od moderních měst plných luxusu přes močály a pralesy až k tisíce let starým Mayským památkám. Navštívíme Mexiko, Belize, Guatemalu.
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou napříč středoamerickým poloostrovem Yucatán.
vstupné 50 Kč / studenti 40 Kč

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.

