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VERONIKA BÍLKOVÁ. MALBY A ILUSTRACE
Výstava velkoformátových figurálních maleb a ilustrací. Veronika Bílková. Vernisáž výstavy 2. listopadu v 18 hod.

čtvrtek

1/11
19:00
neděle

4/11
15:30
neděle

4/11
19:00

vstupné 70 Kč / studenti důchodci 50 Kč

POVÍDÁNÍ O NEPÁLU
Jaké je cestovat bez peněz? Jaké je slyšet nejkrásnější ticho hor? Jak vypadá Nepálská Highway? Jaké je zakusit tvrdý život místních lidí?
Můžete se těšit na fotky, historky a videa z cest. Povídání o Nepálu v podání Jakuba Franka.

OTÁZKY NETOPÝRA UŠÍKA

Otázky netopýra Ušíka aneb Jak to chodí u netopýrů. Netopýr Ušík má mnoho otázek. Proč kohout ráno kokrhá? Proč má havran peří černé a sova bílé?
Proč jsou ptáci hlavou nahoru a netopýři hlavou dolů?Najdete na všechny odpověď? Pohádka Divadla Krab z Prahy.

—
neděle
outdoor/kino

11/11

úterý

13/11
umění/historie

DS Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí nad Orlicí zve do divadelní arény Malé scény na setkání s osudem dívky Zoe.
Derniéra úspěšného divadelního představení.

vstupné 60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč / permanentka denní 80 Kč / festivalová 250 Kč

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou,
na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Začátky jednotlivých bloků jsou v 17 hod. a 19 hod.

vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč

FOTOGRAFICKÁ AVANTGARDA

18:00

Umění 20.století aneb šelma na ulici (Od fauvismu po street art).
Dnes se podíváme, kam se ubíraly cesty netradiční fotografie 20. století. Přednášející Mgr. et MgA. Martina Novozámská.

středa

SVĚDKOVÉ PUTINOVI

14/11
dokument/kino

vstupné dobrovolné

ZOE

čtvrtek

8/11

vstupné 70 Kč / děti do 10 let 50 Kč

19:00

vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK

Lotyšsko, Švýcarsko, Česko / 2018 / 102 min. / režie: Vitalij Manskij
Dokument o nadějích, které každý z nás spojil s počátkem nového milénia. Všichni jsme měli vysoká očekávání spojená s touto epochální událostí
a pochopitelně také ohromné naděje na změnu k lepšímu i v našem životě.

čtvrtek

15/11
—
neděle

dobrá/rada

18/11

středa

21/11
19:00
čtvrtek

22/11
klub/kino

19:00
pátek

Pořadatel Dajka, kurzy zdravého životního stylu. Předprodej vstupenek v prodejně zdravé výživy „U tří vegetariánů“ a Kavárna Karolína v Hylvátech.

vstupné 60 Kč / studenti 50 Kč

PORTUGALSKOU CESTOU DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Vydejte se s Ladislavem Kalousem znovu na pouť do Santiaga de Compostela, tentokrát Portugalskou cestou z Lisabonu.

NICO, 1998

vstupné 80 Kč / studenti a členové FK 60 Kč

Itálie, Belgie / 2017 / 93 min. / režie: Susanna Nicchiarelli
Road movie věnovanou posledním letům života Christy Päffgenové známé pod uměleckým jménem Nico. Film odehrávající se mezi Paříží, Prahou,
Norimberkem a Manchestrem popisuje uměleckou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy.

23/11

STŘEDOŠKOLSKÝ IMPROSLET

25/11

Líbilo se vám na Malé scéně v Ústí nad Orlicí? Nechcete čekat celý rok zase až na Mladou scénu, abyste se sem podívali znovu?
Pojeďte na Improslet! Pořádáme dílny pro improvizační týmy i jednotlivce.

—
neděle

úterý

27/11
19:00
čtvrtek

29/11
klub/kino

PODZIMNÍ FESTIVAL ZDRAVÍ

19:00
pátek

30/11
19:00

listopad

vstupné 70 Kč / 60 Kč studenti

FINSKO OČIMA PETRA VOLDÁNA
S dlouholetým rozhlasovým zpravodajem a spolupracovníkem ČT Ostrava se podíváme do země, která je známá nejen saunami, kde je příroda posvátná,
tradiční chléb má díru, kde můžete bydlet v ledovém hotelu i potkat traktory Zetor v restauraci.

BISTRO RAMEN

vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK

Singapur, Japonsko, Francie / 2018 / 89 min. / režie: Eric Khoo
Japonsko-singapurský snímek o zvláštní moci jídla sbližovat lidi a napravovat dávné křivdy. A o lásce. A samozřejmě také o tom, jak uvařit
ty nejlepší nudle se silným vývarem, masem nebo tofu, mořskou řasou a marinovaným vajíčkem.

DO ZDI
Napínavý až detektivní příběh, tragikomická romance - Viktor ztratil po autonehodě paměť,
každý den k němu domů dochází žena, která se v něm snaží probudit minulost. Divadlo Exil Pardubice.

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.

vstupné 80 Kč

