rÍJEN
říjen

LAVIČKY - ŽIDLIČKY
Fotoklub OKO vás zve na další výstavu. Vernisáž 2. října v 17 hodin v galerii Malé scény.

pondělí

1/10
jiná/akce

18:00

středa

3/10
večer/s...

17:00

SETKÁNÍ LÍDRŮ VOLEBNÍCH STRAN
Na otázky veřejnosti odpovídají lídři stran do komunálních voleb v Ústí nad Orlicí.
Přijďte se zeptat našich kandidátů.

SETKÁNÍ S OLGOU SOMMEROVOU
Setkání a povídání s filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou nejen o filmu.
Promíteme i nový dokument režisérky Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.
vstupné 50 Kč

středa

3/10
dokument/kino

VOLBY 2018 -

17:00

neděle

7/10
15:30

VÝBOR NA OBRANU NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH
Česko / 2018 / 65 min. / režie: Olga Sommerová
Osudy zakladatelů výboru i jejich soudní proces, který byl nejmasovější pomstou normalizačního
režimu proti těm, kteří s ním nesouhlasili.

SKŘÍTEK
Volně na motivy knížek o skřítcích. Představení získalo tři ocenění na festivalu "Mateřinka 2015"
za loutky, režii a zvukově-hudební koncept. Divadlo Buchty a loutky z Prahy.
vstupné 70 Kč / děti 50 Kč

čtvrtek

11/10
klub/kino

19:00

neděle

14/10
dobré/čtení

20:00

16/10
18:00
umění/historie

čtvrtek

18/10
19:00

pátek

19/10
19:00

čtvrtek

25/10
klub/kino

Francie, Belgie / 2018 / 107 min. / režie: Franck Dubosc
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou a krásnou
Julii předstíráním, že je tělesně postižený...
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

LiStOVáNí.cz KLUK Z KOSTEK
Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?
Cyklus scénických čtení tentokrát z knihy Keitha Stuarta. Účinkují: T. Drápela, V. Hollá a P. Oubram.
vstupné 80 Kč / studenti 50 Kč

úterý

klub/kino

LÁSKA BEZ BARIÉR

19:00

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

KUBISMUS V MALÍŘSTVÍ
Pokračujeme dalším zajímavým směrem, který se promítl převážně do malířství, a který zrodil velkou
hvězdu světového umění P. Picassa. Přednášející Mgr. Jitka Kuběnková.
vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč

FOXTROT
Izrael / 2017 / 108 min. / režie: Samuel Maoz
Foxtrot je název checkpointu v severním Izraeli. Foxtrot je kód pro písmeno F. Foxtrot je tanec,
při kterém se vždy vrátíte zpátky na začátek.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

5PM JAZZBAND
5pm jazzband je pětičlenná kapela z Kostelce nad Orlicí hrající převážně klasický swing
a swingové standardy. V repertoáru se vyskytují i skladby jiného zaměření. Kavárna Malé scény.

NIC JAKO DŘÍV
Česko / 2017 / 92 min. / režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
Dokumentární pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív, než by sami chtěli.
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

