zárí
září
čtvrtek

6/9
19:00

středa

12/9
19:00
pátek

14/9
19:00
úterý

18/9
umění/historie

18:00
středa

19/9
19:00
čtvrtek

20/9
dobrá/rada

ROZMANITOST FOTOGRAFIE
Autoři fotografií Jiří Kočí a Jiří Láslo.
Vernisáž výstavy v sobotu 1. září v 18 hodin.

ČESKÁ ANTARKTIDA
P. Kapler, vedoucího sedmi antarktických expedic Masarykovy
univerzity, vám přijde popovídat o životě a práci na české vědecké
stanici v Antarktidě.
vstupné 60 Kč / studenti a důchodci 50 Kč

MAMA BRASIL

— Vary ve vašem kině
Brazílie / 2018 / 98 min. / režie: Gustavo Pizzi
Nejobyčejnější příběh o rodičích a dětech. V hlavní roli s okouzlující
Karim Teles, dojímá, baví i zahřívá.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

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

Cyklus Umění 20. století aneb šelma na ulici (Od fauvismu po street art)

FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS
Seznámíme se se dvěma prvními směry počátku 20. století, které odstartovaly velkou
stylovou rozmanitost, která je pro toto století typická. Přednášející Mgr. Marie Uhlířová.
vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč / permanentka na celý cyklus 300 Kč

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

— Vary ve vašem kině
Dánsko / 2017 / 85 min. / režie: Gustav Möller
Bývalý policista, který má službu na tísňové lince, odpoví na volání
unesené ženy a začíná pátrat po a jejím únosci
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

CYKLY BOHATSTVÍ

18:00

GOLDEN GATE CZ a.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku
makroekonomického analytika Marka Brávníka.

pátek

HOTEL

21/9
19:00
středa

26/9
19:00

vstupné 100 Kč

Dramatizace básnivého textu o setkání při oslavě výročí založení
starého hotelu, během nějž ožívají vzpomínky na vše, co tu jeho
hosté i personál prožili. Soubor C, Svitavy.
vstupné 60 Kč / studenti 40 Kč

STUDENÁ VÁLKA — Vary ve vašem kině
Polsko / 2018 / 89 min. / režie: Pawel Pawlikowski
V období budování stalinského Polska se odehrává příběh velké
osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

Změna programu vyhrazena.

