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VÝSTAVA FOTOGRAFIE – JIŘÍ KOČÍ
Výstava fotografií oceněných na mezinárodních salonech a výstava velkoformátových
fotografií v Baru Malá scéna. Setkání s autorem a vernisáž výstavy 1. září v 18 hod.

NOCZ quartet
Energická hra s výraznými dynamickými zlomy, výrazná melodika, významná práce
i kolektivní improvizace. Didrik Ingvaldsen – trubka,  RadimHanousek – saxofony,
Marian Friedl – kontrabas, Dag Magnus Narvesen - bicí

ERUPCE LÁSKY
Kanada / 2022 / 93 min. / režie Sara Dosa
Neuvěřitelný příběh dvou vulkanologů a autentické záběry sopek pořízené
z dechberoucí blízkosti nyní ožívají v kreativním zpracování.

PATÁLIE PANA PAKA
Láska prý hory přenáší… Ale co když se do sebe zamilují odpadky ze dvou různých
kontejnerových rodin? Má jejich láska naději? A co pan Pak naučí se třídit odpad,
nebo to bude pořád nechávat na pak? Pohádka DS Pohadlo Praha

VOLBY 2022 – setkání lídrů volebních stran
Na otázky veřejnosti odpovídají lídři stran do komunálních voleb v Ústí nad Orlicí.
Přijďte se zeptat našich kandidátů!

107 MATEK
Slovensko, Česko, Ukrajina / 2021 / 93 min. / režie Peter Kerekes
V mistrovsky vybalancovaném mixu dokumentárního portrétu a sociálního dramatu
se prolínají osudy různých vězenkyň z věznice v ukrajinské Oděse.

CESTA DO BENÁTEK – Orlická thálie
Každý den si stárnoucí, středoškolský profesor zeměpisu a jeho žena, učitelka hudby,
chtějí udělat radost. Proto si čtou sice už dávno přečtené, ale pozapomenuté knihy,
ale nehodlají se vzdát své někdejší vášně, cestování. Divadlo Exil Pardubice

SPOLU NA CESTĚ A "PALEC NAHORU"
Jsme pár, který rád cestuje neobvyklým způsobem. Tentokrát Vám budeme vyprávět
příběhy z cest po zemích, které jsme projeli stopem. Tomáš Vlček a Monika Dobrá

JAZZ JAM
Hudební večer v baru Malé scény. Přijďte si zajamovat!
Rezervace míst na tel. čísle 733 61 77 21

Cyklus Umění a historie není žádná hysterie

MALÉ VELKÉ CESTOVÁNÍ
Nový cyklus přednášek jako již tradičně zahajujeme cestovatelskou přednáškou
po vlastech českých. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková
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PLANETA PRAHA – Cyklus filmové dokumenty
Česko / 2021 / 83 min. / režie Jan Hošek
Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se tentokrát
vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města.
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světo/běžník

volby/setkání


