SD JILM Jilemnice- říjen 2015
Pátek 2.10.2015
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00 – 19.30 hod. 4. lekce skupiny A
20.00 – 23.30 hod. 1. prodloužená skupiny B
Pondělí 5.10. 2015 v 18.45 hod.
Figarova svatba – přímý přenos opery
Figarova svatba je právem považovaná za dokonalou operu, reprezentuje Mozartova génia v jeho
nejhlubší a nejživější formě. Libreto Lorenza Da Ponte má spád a vykresluje realistické postavy,
které jsou díky vynikající hudbě ještě živější. Populární nastudování Davida McVicara se v rukou
předního britského dirigenta Ivora Boltona stává pro diváka unikátním zážitkem. V čele obsazení
stojí Erwin Schrott po boku rumunské sopranistky Anity Hartig v roli Susanny.
Figarova svatba je základním kamenem klasického operního repertoáru a objevuje se mezi deseti
nejhranějšími operami světa.
Přijďte si i vy dopřát ve svém kině špičkový kulturní zážitek z představení Royal Opera House,
jedné z nejproslulejších operních scén světa.
Délka přibližně 3 hodiny a 25 minut včetně jedné přestávky.
300,- Kč
Sobota 3.10.2015 od 10.30 hod.
Michal na hraní
Kouzelná školka – Pragokoncert Praha
189,- 169,- Kč
Pátek 9.10.2015 19.00 – 21.30 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy – 5. společná lekce
Úterý 6.10. 2015 od 19.30 hod.
Svaté neřesti
Divadelní společnost Artur Praha
Je láska všemocná?
Od čokolády až po facebook, dokážeme si bez těchto potěšení náš život představit?
Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími.
Hrají: Bořek Slezáček, Jindra Kriegl, Braňo Polák, Věra Vodičková, Kristýna Janáčková,
Domonika Býmová, Bára Mottlová, Věra Vodičková.
280,- 260,- Kč
Středa 14.10. 2015 v 19.30 hod.
„ Minipárty“ s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného
televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora,
komentátora a baviče Karla Šípa. Do Jilemnice dorazí se svým hostem Josefem Aloisem
Náhlovským.
250,- Kč
Pátek 16.10.2015 19.00 – 21.30 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy – 6. společná lekce

Pondělí 19.10.2015 v 18.00 hod.
Slovenské hory
V přednášce PaeDr. Libora Turka Slovenské hory Vás autor provede Malou i Velkou Fatrou.
Zavítáme do Slovenského ráje. Stěžejní část však čerpá z krásy Tater. Projdeme křížem
krážem Západní Tatry - Roháče, projdeme hlavní doliny, vystoupíme i na některé vrcholy
Vysokých Tater a zvláštní pozornost budeme věnovat autorově lásce - Belianským Tatrám.
Nezůstaneme pouze v horách, ale sestoupíme i do podhůří - k lidem a jejich zvykům, budeme
obdivovat kroje při goralských folklórních slavnostech.
Horská fauna, flora, krása hor v různých ročních obdobích.. Pro mnohé diváky návrat do
míst, které jistě sami navštívili, pro jiné inspirace pro budoucí cesty.
(400 diapozitivů, poutavé vyprávění, slovenská hudba, množství suvenýrů)
80,- Kč
Úterý 20.10.2015 v 19.00 hod.
4TET – IV.verze programu
Již téměř 12 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a
nápady VOKÁLNÍ SEKUPENÍ 4TET/ Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník/.
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou.
500,- 470,- 440,- Kč
Pátek 23.10.2015
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00 – 19.30 hod. 7. lekce skupiny A
20.00 – 23.30 hod. Klobouková prodloužená skupiny B
Pátek 30.10.2015
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00 – 19.30 hod. 7. lekce skupiny B
20.00 – 23.30 hod. Klobouková prodloužená skupiny A
Připravujeme:
Neděle 1.11. 2015 v 15.00 hod.
Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky
Matylda je kachna domácí, která žije zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím
sousedům ráda pomůže….s Matyldou je to zkrátka jako s některými lidmi – svými byť dobře
míněnými radami spíš přivodí starosti a někdy i uškodí.. Určitě se budete smát Matyldiným
nápadům, budete napnutí, jak všechno dopadne, zda zase nezpůsobí víc škody než užitku a
navíc se potěšíte hezkými písničkami.
Čtvrtek 5.11. 2015 v 19.00 hod.
Vstupte
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová
Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet let spoluvytvářeli komické duo se opět schází.
Po dlouhých útrapách - staří páni se stále nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí,
ačkoliv se v podstatě mají rádi - se nakonec opravdu ocitnou ve studiu. A tady vlastně začíná
celá ta patálie s oběma tvrdohlavci. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace.

Pondělí 16.11. 2015 v 19.30 hod.
Módní přehlídka TS Paul - Dance Jilemnice
Středa 18.11.2015 v 18.00 hod.
Laponskem na lyžích i pěšky – cestopisná přednáška Pavly Bičíkové
Čtvrtek 26.11. 2015 od 19.00 hod.
Vánoční koncert Spirituál kvintet
Předprodej vstupenek na listopadové akce bude zahájen v pondělí 5.10.2015 v Informačním
centru, tel.: 481 54 10 08 + ONLINE prodej na www.sdjilm.cz
Předprodej Vánočních dárkových poukazů začne v pondělí 9.11.2015 v Informačním centru.

