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OSIŘELÝ ZÁPAD 
Brutální i dojemný příběh dvou bratrů, opilého faráře a jedné holky. O tom, jak je celý svět v troubě. Hraje DS exVeseláci?! Ústí nad Orlicí v režii Lenky Janyšové.

Výstava fotografií – Salón fotografie, členů Fotoklubu OKO
Vlastní tvorba dosud nevystavovaných fotografií. Salón je ukázka z toho nejlepšího, co každý člen vytvoří. Vernisáž výstavy je 4. října v 17 hodin.
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BĚH NA DLOUHOU TRAŤ
38 let souboru C-Dance Evy Veverkové. 16. samostatná premiéra celovečerního představení. První část je složena z tanců začínajících choreografů.
Druhou část tvoří projekt Ke kořenům, 5 choreografií, 5 životních etap. Představení v 17 a 19 hod.

KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA aneb CIRKUS SLÁDEK
Dva klauni s kouzelným kufrem přivezou veselý příběh plný písniček, básniček z pera jednoho z nejlepších autorů dětské literatury české historie Josefa Václava Sládka.
Hraje Divadlo plyšového medvídka Prostějov.

PŮL ROKU V INDICKÉ KARANTÉNĚ
Představ si, že jedeš na dva měsíce do Indie… Hledat učitele, který ti otevře cestu jógy. A namísto toho se celá Indie na přelomu zimy uzavře. A ty nemůžeš
odletět domů… protože sis našel psa. A nechceš ho tam nechat! Cestovatelská stand-up projekce Sebastiána Praxe.

MALÍŘKA A ZLODĚJ 
Norsko / 2020 / 102 min. / režie Benjamin Ree
Původně krátký dokument o jedné loupeži se proměnil v mnohovrstevnatý příběh o kreativním procesu, meandrech lidských vztahů, možnosti dostat druhou šanci
a smyslu života jako takového.
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vstupné 90 Kč 

vstupné 60 Kč / důchodci 50 Kč /studenti 40 Kč / permanentka 400 Kč 

vstupné 80 Kč / členové FK 50 Kč

vstupné 100 Kč

vstupné 90 Kč / 70 Kč členové FK

vstupné 90 Kč

vstupné 80 Kč / důchodci a studenti 60 Kč

vstupné 80 Kč / důchodci a studenti 60 Kč

vstupné 90 Kč / 70 Kč členové FK

vstupné děti do 10 let 50 Kč / ostatní 70 Kč

vstupné 80 Kč

Cyklus Dny pro vaše zdraví a posílení imunity

OPTIMALIZACE JÍDELNÍČKU
Optimalizace jídelníčku pro optimální zdraví. Součástí přednášky bude ochutnávka zdravých pokrmů. Nahraďme domněnky a teorie prokázanými studiemi.
Přednáší Roman Uhrin – ředitel EPIcentra zdraví, poradce životního stylu.

Cyklus cyklus film a umění

VAN GOGH – O OBILNÝCH POLÍCH A OBLAČNÉM NEBI
Itálie / 2018 / 85 min. / režie Giovanni Piscaglia
Italský snímek prostřednictvím osobní korespondence vrací univerzálně milovaného nizozemského umělce na místa jeho života a tvorby. Splétá s ním přesto nepříliš
známý osud ženy, která jako jedna z prvních rozpoznala jeho talent.

MALOU SCÉNU
podporuje

světo/běžník

světo/běžník

úterý
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neděle
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19.00
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je/libo/divadlo

je/libo/divadlo

naši/sponzoři

Město Ústí nad Orlicí

Cyklus Pel mel aneb cesty umění v časech a místech

NEJEN SORELA
Čeká vás přednáška o zajímavém fenoménu české architektury 2. poloviny 20. století, jejíž hodnocení není vždy jednoznačné. Uvidíte, že i za totality vznikala díla,
která byla velmi kvalitní, ale samozřejmě i ta poplatná tehdejšímu režimu. Přednášející Mgr. Marie Uhlířová.

ÚL 
Hra s podtitulem „včelařské divadelní rondo“ je komediální sondou do ročního fungování jedné Základní organizace Českého svazu včelařů. Jsou včelaři něčím specifičtí,
nebo představují běžný vzorek populace? Jací jsou vlastně a co mají společného lidé a včely? A vejdou se všichni do úlu? Divadlo V.A.D., z. s., Kladno

OROSLAN
Slovinsko, Česká republika / 2019 / 72 min. / režie Matjaž Ivanišin
Když zemře muž jménem Oroslan vyvolává to zármutek i emoce. Lidé, kteří její znali si sdílením vzpomínek pokusí znovu vytvořit jeho obraz. Prudké změny filmových
obrazů, záběry prázdných míst a jakýsi nesoulad v ději. To vše může být do určité chvíle charakteristickým pro tento nový film.

LiStOVáNí.cz – ŠPEKY
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A a někdy i ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže podívat,
protože je nesmírně otylý a anorektička, která se na sebe nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá. Cyklus scénických čtení aneb knížky na jevišti.

PROMIŇTE, ŽE RODÍM
Jsou tři, dohromady mají šest dětí a všechny je porodily. První v porodnici a druhé doma. Co se matky do toho porodu vůbec pletou? Autobiografický kabaret
o něčem tak intimním jako je porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá… Klauzurní performance pro DAMU.

DVĚ CESTY DO HOR – CHORVATSKO A RUMUNSKO
Podzimní přechod Velebit a jarní přechod Retezatu. Chorvatsko jak jej možná neznáte a přechod Retezatu - nádherného rumunského pohoří karpatské scenérie,
které se pyšní ledovcovými jezery, strmými skalními stěnami a ostrými hřebeny. Vyprávění nadšené cestovatelky z Ústí nad Orlicí Lenky Winklerové.

vstupné 100 Kč / důchodci 80 Kč

vstupné 70 Kč

září
nejen/kafe

DIVADELNÍ BAR / PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Otevřeno út - čt 16 - 22 hod., pá - 16 - 24 hod. Otevřeno hodinu před každou akcí.
Bar zároveň slouží pro předprodej vstupenek.

říjen


