brezen
březen

sobota

2/3
19:00

neděle

3/3
15:30

středa

6/3
19:00

MARTIN SÝKORA. PORTRÉTY
Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí, město Ústí nad Orlicí a Malá scéna Ústí nad Orlicí vás srdečně zvou na autorskou výstavu.
Vernisáž výstavy 6. března v 18 hod.

ZE ZOO
Pohybová komedie z prostředí zoologické zahrady. Hra spojuje divadlo, pantomimu, absurdní humor, stand-up comedy
a tanec. Bez použití rekvizit počítá tato pestrá plejáda komických charakterů a zvířat s aktivní představivostí diváka.
vstupné 130 Kč

TUČŇÁKŮV VÝLET
Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře dostane do teplých
krajin a koho všeho tam potká. Divadlo Krab Praha.

vstupné děti do 10 let 50 Kč / ostatní 70 Kč

NOW IT´S DARK.

Severská filmová zima 2019

Norsko / 2018 / 125 min. /režie Arild Ostin Ommundsen
Lene přistihne manžela v posteli doma s jinou ženou. V šoku uteče pryč do noci a vydá se na novou životní cestu,
na které ji čekají snová setkání, ale i velmi temné okamžiky.
vstupné 85 Kč / 60 Kč členové FK

čtvrtek—neděle

ORLICKÁ MASKA

7/3 — 10/3

5. ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla pro dospělé.
Dvanáct představení v Malé scéně a Roškotově divadle. Začátek přehlídky ve čtvrtek v 17 hod.

vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 30 Kč

čtvrtek

14/3
klub/kino

19:00

sobota

16/3
13:30—21:00

úterý

19/3
umění/historie

18:00

čtvrtek

21/3
19:00

pátek

22/3
Vicena/sobě

19:00

čtvrtek

28/3
klub/kino

19:00

pátek

29/3
na/muziku

20:00

sobota

30/3
dokument/kino

19:00

DOMESTIK
Česko, Slovensko / 2018 / 117 min. / režie Adam Sedlák
Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli v působivém debutu
Adama Sedláka.
vstupné 85 Kč / 60 Kč členové FK

CESTOVATELSKÝ MARATON 2019
Pět zajímavých cestovatelů se s vámi podělí o své příběhy a zážitky ze svých cest po celém světě.
Více informací facebook.com/spolusvetem www.msuo.cz

vstupné celý den 250 Kč / jedna přednáška 80 Kč

DALŠÍ UMĚLECKÉ SMĚRY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Umění 20.století aneb šelma na ulici (Od fauvismu po street art).
Land - Art, Instalace, Op - Art, Performace, Happenngy, Yves Klein Řada "malých" směrů, které jsou typické pro druhou
polovinu 20. století. Přednášející Mgr. Marie Uhlířová. a Mgr. Jitka Kuběnková vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč

ZA SNĚHEM DO LAPONSKA
S Mirkem a Katkou Kubíkovými navštívíme (tentokrát na běžkách) finský národní park Urho Kekkonen.
vstupné 70 Kč / studenti, důchodci 50 Kč

PLES NA SCÉNĚ
Divadelní spolek VICENA si Vás dovoluje pozvat na pilotní ročník "Plesu na Scéně", tentokrát z říše pohádek.
vstupné 120 Kč

ROK OPICE
Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Kosovo / 2018 / 112 min. / režie: Vladimir Blaževski
Jemná politická satira. Kterak jeden šimpanz způsobil revoluci. Osvěžující koktejl umíchaný ve žhavém balkánském kotli.
vstupné pro členy FK 60 Kč / ostatní 85 Kč

5PM JAZZBAND
Pětičlenná kapela z Kostelce nad Orlicí hrající převážně klasický swing a swingové standardy. V repertoáru
se nicméně vyskytují i skladby jiného zaměření. Bar Malá scéna.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Česko / Slovensko / USA / Rusko, 2017, 73 min. / režie: Dalibor Stach
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Po projekci filmu
vstupné 100 Kč
bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který je režisérem filmu.

