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UMĚNÍ RUKAMA ÚSTECKÝCH STUDENTŮ
Thevioletnikol, O I 3, Matouš Pavlík. Vernisáž výstavy 6. listopadu v 17.30 hod.
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vstupné 50 Kč

ČRTY ZE ŽIVOTA SV. ANEŽKY ČESKÉ
Perla přemyslovské koruny. Črty ze života sv. Anežky české. Kroužek divadelních ochotníků z. s. Dolní Dobrouč uvede autorskou divadelní hru.

vstupné 60 Kč / děti 50 Kč

O SNĚHURCE

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických
nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. Malé divadélko Praha.

KUKAČKA — PŘESTO ZŮSTAL ČLOVĚKEM

vstupné 90 Kč / senioři, studenti, děti 60 Kč

Představení o lásce a hledání víry, životě a smrti, ale i o lidské krutosti a nenávisti hraje Anna Kukuczková. Křehký a osobní příběh,
který je inspirovaný tvorbou E. Kukuczky a jeho tvrdým životním osudem.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
XV. ročník MFOF je soutěžní přehlídka outdoorových filmů. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní,
adrenalinové a cestopisné. Začátky jednotlivých bloků / středa – 19 hod. / čtvrtek – sobota – 17 a 19 hod. / neděle – 15, 17 a 19 hod.

vstupné 50 Kč

24H LE MANS, DAKAR
Fotograf a TV komentátor automobilových závodů Martin Straka promítne své autorské fotografie, které okomentuje mnoha zážitky a příběhy.
Přidá i něco navíc, třeba působivý záběr Michaela Schumachera či fotografie z historie domácího motorsportu.

EUGÉNE ADGET

vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů. Život a dílo, pro většinu posluchačů neznámého, fotografa, který velmi ovlivnil
a inspiroval surrealisty. Přednášející Martina Novozámská.

ALZHEIMEROVA CHOROBA
Beseda s neurologem MUDr. Ladislavem Pazderou, ředitelem VESTRA Clinics na téma Alzheimerovy choroby - prvních příznacích, projevech,
predispozicích, prevenci, způsobech léčby.

LADY MACBETH

vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

19:00
středa

EPIDEMIE SVOBODY

19:00
sobota

25/11
19:30
úterý

28/11
19:00
čtvrtek

30/11
klub/kino

Polsko, Česko, Německo, Švédsko, Slovensko / 2017 / 128 min. / režie: Agnieszka Holland
Ekologický thriller Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých vstupuje do českých kin vybaven příznačnou trofejí, Stříbrným medvědem z Berlinale.

Velká Británie / 2016 / 89 min. / režie:William Oldroyd
Macbethovské téma je ve filmové historii hodně oblíbené. William Oldroyd, zpracovává příběh Macbethovy manželky - a to v prostředí
poloviny 19. století na venkově viktoriánské Anglie.
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PŘES KOSTI MRTVÝCH

vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

19:00

listopad

vstupné 50 Kč

Česko / 2017 / 67 min / režie: Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka
Autorský dokument se zabývá kontroverzní a složitou otázkou očkování malých dětí a jeho možných vedlejších účinků. Režiséři mají dceru
a snaží se vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený názor. A to není právě jednoduché.

vstupné 60 Kč

BĚH NA DLOUHOU TRAŤ
Taneční sdružení Eva a soubor C-Dance Evy Veverkové pořádá již tradiční celovečerní program ve spolupráci s tanečním oddělením
žáků Hany Hýbalové ZUŠ J. Kociana..

vstupné 60 Kč / senioři a studenti 40 Kč

KYRGYZSTAN - TIAN ŠAN 2016
Putováním typickou krajinou střední Asie se s Mirkem a Katkou Kubíkovou a jejich přáteli.

ČERVENÁ

vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

Česko, Slovensko / 2017 / 83 min. / režie: Olga Sommerová
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly
ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století.

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.

