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19:00
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LÉTAJÍCÍ LÉKAŘI
Výstava zachycuje činnost programu, který poskytuje lékařskou pomoc a asistenci lidem utíkajícím před válkou
nebo znevýhodněným lidem v rozvojových zemích.

JIŽNÍ VÍTR
Srbsko/ 2018/ 130 min./ Režie: Miloš Avramovič
Napínavý příběh mladého zločince, který rozehrál příliš vysokou hru. Je to film o boji dobra a zla natočený způsobem,
který se vymyká běžným stereotypům.
vstupné 85 Kč / členové FK 60 Kč

JEDEN SVĚT 2019
Mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv.
Více informací na www.spousti.cz a www.msuo.cz
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DUHOVÁ POHÁDKA O BALÓNKU Z POUTI
Pohádka o balónku, který uletěl a potkal na své pouti nad zemí v oblacích kamarády i nebezpečí.
Krátkou pohádku připravili ústečtí herci. Pro děti od 2 let.
vstupné 30 Kč

MILADA
Polodokumentární inscenace, ve které prožijte soudní proces, v němž nehrálo hlavní roli právo, ale nenávist k lidem,
pro něž byla svoboda a demokracie skutečnou hodnotou, pro kterou stojí za to bojovat.
vstupné dobrovolné

LiStOVáNí pro děti – Myši patří do nebe
Fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, humorné vyprávění o dvou kamarádech. Pořad scénického čtení,
kde se nám představí kniha Ivy procházkové v podání Pavla Oubrama a Věry Hollé.
vstupné děti do 10 let 50 Kč / studenti 60 Kč / ostatní 85 Kč

PODOBY DOKUMENTU
I dokumentární fotografie má svůj vývoj a na ten se dnes podíváme.
Přednášející Mgr. et MgA. Martina Novozámská.
vstupné 50 Kč / studenti 40 Kč

CLIMAX
Francie / 2018 / 95 min. / režie Gaspar Noe
Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení. Drogový muzikál či taneční horor Climax
získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho.

vstupné 85 Kč / 60 Kč členové FK

IZRAEL: SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
Přednáška publicisty, fotografa, novináře a cestovatele Jiřího Kaláta. Externě pracoval pro různé noviny i časopisy
a přednášel na nejednom místě.
vstupné 60 Kč / studenti 50 Kč

THE OPERA HOUSE
USA / 2017 / 108 min. / režie Susan Froemke
Fascinující éra americké kultury a politiky ožívá v dokumentu The Opera House k 50. výročí nové budovy
Metropolitní opery za zvuků Antonia a Kleopatry v podání sopranistky Leontyne Price.

vstupné 85 Kč / členové FK 60 Kč

Interstate60 a dBrajgls
Interstate60 – kapela z České Třebové pohybující se na samé hraně rocku a popu a dBrajgls – hudebníci
z Kostelce nad Orlicí, kapela ze škatulky funk rocku se představí v Malé scéně.
vstupné 70 Kč

DIVADELNÍ BAR / PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Otevřeno út - čt 17 – 22 hod., pá - 17 – 24 hod., so, ne zavřeno. Otevřeno hodinu
před každou akcí. Bar zároveň slouží pro předprodej vstupenek.

