leden
leden
čtvrtek

4/1
jiná/akce

19:00

STŘÍPKY Z VIETNAMU
Reportážní fotografie ze země na konci jihovýchodní Asie jsou jen malou ukázkou z cesty
do Vietnamu. Země s krásami, ale i kráskami by byla jako celek do velké výstavní síně.
Autorská výstava Bohuše Hácové. Vernisáž 3. ledna v 17 hod.

TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2018
Město Ústí nad Orlicí vydává nástěnný kalendář, který zahrnuje dvanáct osobností,
které mají vztah ke svému rodnému městu. Součástí prezentace bude výstava fotografií
v Kavárně Malé scény a promítání všech dokumentárních filmů.

neděle

7/1

JAKOUBKOVO SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
Loutková inscenace na motivy pohádky B. Březovského v podání studia DAMUZA z Prahy.

15:30
vstupné 70 Kč / děti 50 Kč

čtvrtek

11/1
klub/kino

Francie / 2017 / 123 min. / režie: Guillaume Canet
Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o stárnutí a hvězdném filmovém prachu.

19:00
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

úterý

16/1
umění/historie

ROCK'N ROLL

18:00

Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů

BENÁTSKÁ MALÍŘSKÁ ŠKOLA
Hvězda benátského renesančního malířství je jednoznačně Tizian, ale málokdo ví, že měl
vynikajícího učitele a ještě lepšího a zajímavějšího spolužáka a o těch si budeme vyprávět.
Přednášející Jitka Kuběnková.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

sobota

20/1

MARTINA TRCHOVÁ. VZPOMÍNKA NA Z. NAVAROVOU
Písně Zuzany Navarové znovu ožívají, tentokrát v komorním a citlivém podání
brněnského kytaristy Adama Kubáta a zpěvačky Martiny Trchové, čerstvé držitelky Anděla.

19:00
vstupné 90 Kč

úterý

23/1

JIŽNÍ AMERIKOU Z BOGOTY DO RIA DE JANEIRA
Vydejte se na dobrodružnou cestu přes šest zemí Jižní Ameriky. Jak se plní sny pouze
s malým baťůžkem se dozvíte na přednášce Ladislava Kalouse.

19:00
vstupné 60 Kč / studenti, důchodci 40 Kč

čtvrtek

25/1
klub/kino

19:00

leden

TOM OF FINLAND
Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, USA / 2017 / 115 min. / režie: Dome Karukoski
Biografie gay ikony a umělce, který svými kresbami změnil svět a přinutil jej jinak
přemýšlet o odlišnostech.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 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.

Změna programu vyhrazena.

