únor
KERAMIKA HROU
únor
neděle

4/2
15:30

Průřez tvorbou keramického kroužku, věci, předměty do interiéru i na
zahradu, pomocníci do kuchyně a jiné.
Vernisáž výstavy 1. února od 14 hodin.

HALÓ, JÁCÍČKU!
Pohádka o tom, jak zajíček s veverkou zjistili, že svět není šedivý, ošklivý
a nanicovatý a jak si ho svým kamarádstvím udělali ještě krásnější.
Divadelní společnost Kejklíř z Prahy.
vstupné 60 Kč / děti 50 Kč

úterý

INDIE RICKSHOW

6/2

ČR / 2016 / 51 min. / Jakub Janča, Martin Hamouz, Jan Tomšů
Dokument o putování tří kluků, kteří se vypravili na benefiční závod
v motorových rikšách přes Indii. Beseda s autory dokumentu.

18:00

vstupné 70 Kč / studenti a členové FK 50 Kč

čtvrtek

8/2
klub/kino

19:00

Velká Británie / 2017 / 104 min. / režie: Francis Lee
Venkovská gay romance a nejsuverénnější britský debut posledních let
upomínající na legendární Zkrocenou horu.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

úterý

13/2
umění/historie

NA KONCI SVĚTA

18:00

Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů

JE FOTOGRAFIE UMĚNÍ?

1. část

Fotografie je tradiční "Popelkou" mezi dalšími obory umění. Nezaslouženě!
Přednášející Martina Novozámská.
vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

pátek

16/2

—
neděle

18/2

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA 2018
Severní vítr vtrhne do našeho kina a přinese s sebou minifestival
bláznivých seversky absurdních komedií i drsných dramat bez
záruky happy endu. Začátky v 16 a 18 hod.
vstupné 80 Kč / důchodci, studenti a členové FK 60 Kč

čtvrtek

22/2
klub/kino

19:00

pátek

23/2
19:00

úterý

27/2
dokument/kino

16:00 a 19:00

HAPPY END
Francie / 2017 / 107 min. / režie: Michael Haneke
Na první pohled nepůsobí jako lehce stravitelný film, sílou sdělení,
aktuálností a naprosto přesnými hereckými výkony se v něm ale M. Haneke
vyrovnává svým předchozím filmům.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

ABSURDITKY
Divadelní skupina Kozel ve fraku. Pásmo autorských etud na různá témata.
Anna Kukuczková & Vojtěch Svoboda.
vstupné 120 Kč / důchodci, studenti 80 Kč

TVÁŘE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2018
Promítání dokumentárních filmů o osobnostech kalendáře města
Ústí nad Orlicí. Dvanáct dokumentárních filmů o jednotlivých osobnostech.

Změna programu vyhrazena.

