MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
* DUBEN 2010 *
Středa 7. 4. 2010 v 19 hod. – Národní dům / stolová úprava

EVA EMINGEROVÁ QUINTET – top vocal jazz
Obsazení kapely: Eva Emingerová – zpěv, Vladimír Strnad – piano, Jan Štolba – saxofon, Jan
Greifoner – kontrabas, Branko Križek – bicí
Eva Emingerová je zkušená zpěvačka s příjemným hlasem a jazzovým feelingem. Po stylové
stránce je její záběr mimořádně široký. Sahá od jazzu 20. a 30. let přes dixieland a swing až
k interpretaci moderních kompozic. Repertoár jejího kvinteta je sestaven z klasických jazzových
standardů typu Mona Lisa, Over The Rainbow, Girl From Ipanema, Summertime či Dindy nebo One
Note Samba a ze skladeb známých jazzových a popových autorů (George Gershwin, Duke Ellington
a A. C. Jobim) přizpůsobených v aranžích nástrojovým možnostem kvinteta.
Vstupné: 160,-

Předprodej od 17. 3. 2010
Sobota 10. 4. 2010 v 16 hod. – Národní dům / na stání

PRO RODIČE S DĚTMI

DIAMOND CATS
Dívčí skupina s věkovým průměrem 10 let vystupuje ve složení: NIKOL ŠNEIDEROVÁ, TÝNA
ŠLINGROVÁ, KRISTÝNA PECKOVÁ a HANA HLADÍKOVÁ
“Diamond cats“ je dívčí pěvecko-taneční skupina skládající se ze tří členek bývalého obsazení
skupiny 5angels – Nikol, Týny a Kristýny, kterou doplňuje Hanča Hladíková, jejímž velkým
úspěchem poslední doby je role v muzikálu „Cikáni jdou do nebe“ v Divadle bez Zábradlí. I přes
svůj nízký věk mají dívky za sebou již celou řadu společenských a televizních vystoupení, např. na
finálovém večeru vyhlášení vítěze novácké soutěže X-Factor.
První singl této skupiny nese název ,,One, two step“ a určitě nenechá nikoho v klidu. „Diamond
cats“ pracují pod vedením tanečních lektorů Diamond Art Base a pod hudebním vedením skvělé
producentky Nikol Davídkové, která je zároveň skladatelkou, textařkou a klíčovou osobností pro
produkci každé písničky a vokální aranže. Její pečlivá a neúnavná snaha pohrát si i s nejmenším
detailem a nezměrná muzikální nápaditost dělá z písniček pravé „diamanty“.
„Diamond cats“ vám přinesou energické vystoupení plné tance, zpěvu a hudby v rytmu disko.
Součástí programu budou také zajímavé soutěže o hodnotné ceny.
Protože Diamond cats jsou dlouhodobým aktivním partnerem UNICEF v České republice (Dětský
fond OSN), věnují část svého honoráře této charitativní organizaci.
Vstupné dospělí: 120,- děti: 80,-

Předprodej od 22. 3. 2010
Pondělí 12. 4. 2010 v 18 hod. – III. předst. sk. A/1 – divadlo Pasáž
Úterý 13. 4. 2010 v 18 hod. – III. předst. sk. A/2

DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Peter Stone: SUGAR (NĚKDO TO

RÁD HORKÉ)

Hrají: Anna Schmidtmajerová j.h., Jan Teplý, Radek Valenta j.h., Marcela Nohýnková,
Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný, René Přibil, Jiří Havel, Ivo Kubečka, Jan Konečný, Ivan
Jiřík, Josef Hervert j.h., Otto Rošetzký, Aleš Alinče, Simona Vrbická, Zuzana Čapková
j.h., Barbora Valentová / Perla Kotmelová j.h., Eva Kodešová, Alena Bazalová
Hudba: Jule Styne

Texty písní: Bob Merrill
Režie: Stanislav Moša
Hudební komedie o gangsterech, milionářích, dvou muzikantech převlečených za ženy, krásné
Sugar a nečekaně splněných snech.
Slavnou filmovou komedii Někdo to rád horké jistě není třeba dlouho představovat. Příběh plný
komických situací začíná ve chvíli, kdy se dva muzikanti, Joe a Jerry, nedopatřením stanou svědky
vyřizování účtů dvou mafiánských gangů. Joeovi a Jerrymu se sice podaří uniknout pronásledování,
ale pouze za tu cenu, že se převléknou za dívky. Ze saxofonisty Joea se tak stane Josefina a
z kontrabasisty Jerryho Dafne...
Podle tohoto Oscarem a několika Zlatými glóby ověnčeného filmu později vznikl neméně slavný
broadwayský muzikál Sugar, který úspěšně obletěl celý svět. V minulém roce byl muzikál uveden
v režii Stanislava Moši ve slovinské Lublani, kde byl vyhlášen nejlepší divadelní komedií roku.
Stanislav Moša je jedním z nejvýznamnějších českých režisérů hudebního divadla. Inscenaci pro
Palmovku připravil ve zcela novém českém překladu Jiřího Joska.
Vstupné: 280,- 310,-

Zbylé vstupenky v prodeji od 22. 3. 2010
Čtvrtek 15. 4. 2010 v 19 hod. – divadlo Pasáž

VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MARSHALL & P.R.S.T.
„VĚRA MARTINOVÁ TOUR 2010“
Skupina P.R.S.T. hraje ve složení: P. - Pepa Malina – housle, R. - Radek Hlávka – kytary, S. Svatka Štěpánková – kontrabas, T. - Tomáš Vokurka – bicí
Věra Martinová vydává v letošním roce 2010 své nové CD. U příležitosti jeho vydání vznikl
koncertní program, jehož základ tvoří písničky z tohoto nového CD, ale diváci samozřejmě nebudou
ošizeni ani o ty největší hity, jako například Až na vrcholky hor, Zázračný housle, Malý dům a další.
Na tomto koncertním turné po jejím boku opět vystoupí britský zpěvák, písničkář a kytarista JAMIE
MARSHALL, který se, stejně jako na minulém CD "Věřím svým snům", podílí autorsky i na tom
novém. Nahlédnete-li do encyklopedií, dozvíte se, že Věru v tomto roce čeká významné životní
jubileum, takže ho svými koncerty také oslaví.
Doprovodnou kapelou je hudební skupina P.R.S.T. Myšlenka společného projektu Věry Martinové a
P.R.S.T. vznikla na základě předešlé spolupráce houslisty Josefa Maliny s Věrou na koncertním
turné v roce 2007 a následného hostování Věry s P.R.S.T. v Praze.
Vstupné: 220,- 250,-

Předprodej od 25. 3. 2010
Úterý 20. 4. 2010 v 19 hod. – Národní dům

!! SLAVNOSTNÍ 400. REPRÍZA !!

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Hrají: Barbora Hrzánová j.h., Libor Jeník j.h., Jarmila Vlčková j.h. / Marcela Šiková j.h.
Režie: Jiří Schmiedt
Hrdý Budžes si krátce po svém uvedení získal ohromnou popularitu nejen díky námětu, ale
především naprosto excelentnímu hereckému výkonu Báry Hrzánové.
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně
druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na
počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i
větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností věku vlastní
hodnotí a komentuje.
MIMOABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ
!! PRO VELKÝ ÚSPĚCH OPAKUJEME !!
Vstupné: 260,- 290,- 320,-

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!
Zbylé vstupenky zakoupíte od 30.3.2010 od 8.00 hod. u pokladny Národního domu,
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel.: 568 610 013.
!! Maximální počet vstupenek na jednu osobu jsou 4 ks !!
!! Přijímáme rovněž telefonické objednávky !!
Neděle 25. 4. 2010 v 18 hod. – kino Pasáž

III. KONCERT KPH

ŠTĚPÁN RAK – kytara
ALFRED STREJČEK – průvodní slovo
Program: „VIVAT CAROLUS QUARTUS“ – koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.
Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo s využitím motivů z prací
Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček. Oba protagonisté tento pořad
nastudovali v roce 2006 jako připomenutí 690. výročí narození Karla IV.
Hold Karlu IV. byl inspirován především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvé
jsou tu prezentovány jeho Morality – soubor praktických návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé
mocní i prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění života
světského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu s nimi jsou představena i
jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící
při jeho posledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava a Zikmunda, do
umění vladařského.
Hudební kompozice Štěpána Raka, s využitím autentických dobových popěvků, pak dotváří
vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějin.
NENECHTE SI UJÍT !!
Vstupné: 180,-Kč děti, studenti, senioři: 150,-Kč

Předprodej od 6. 4. 2010
Pondělí 26. 4. 2010 v 19 hod. – III. předst. sk.B – divadlo Pasáž

TEATRO WÜSTENROT BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ DIVADLO
Rudolf Geri, Cyril Kubiš, Matúš a Stanislav Kohútkovi:

DON QUIJOTE PODL’A SANCHA
Hrají a zpívají: Ivan „Tuli“ Vojtek, Juraj Bednarič, Matúš Kohútek a skupina Los
Remedios ve složení: Matúš Kohútek – flamenco tanec, klavír, zpěv, Stanislav Kohútek –
kytara, zpěv, Cyril Kubiš – housle, zpěv, Juraj Paška – violoncello, Michal Caba – cajon,
perkuse, Zuzana Fujačová – flétna, Petra Šťastná a Adriana Růžičková – flamenco tanec
Režie: Pavol Uher (CZ)
Choreografie: Ramón Martinez (ESP)
Nejslavnější rytířský román všech dob v podobě flamenco muzikálu. Představení je kompozičně
postavené na prolínání prvků černého divadla, hereckého i tanečního umění v kombinaci s živou
hudbou a zpěvem. Ke spolupráci byli přizváni nejlepší flamencoví tanečníci, muzikanti na Slovensku
skupina Los Remedios, choreografií byl pověřen mistr tohoto žánru Ramón Martinéz. Nastudování
hry probíhalo také v centru světového flamenca ve španělském městě Sevilla.
Vstupné: 250,- 280,-

Zbylé vstupenky v prodeji od 6. 4. 2010
Středa 28. 4. 2010 v 19 hod. – divadlo Pasáž

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
„FANTASY OF DANCE“
Velkolepá taneční show souboru MERLIN vám přináší výběr toho nejlepšího z irských tanců a stepu.
Dynamické a působivé taneční vystoupení. Atmosféru programu působivě zvýrazňuje velkolepé
scénické a světelné vyznění a mnoho kostýmových převleků, které efektně dotváří dokonalý

umělecký zážitek z představení. Irské tance jsou zosobněním souladu, rytmu a jedinečné harmonie
pohybů.
Tvůrci programu připravili dokonalý koktail pro všechny smysly. Pulzující energie mládí se spojuje
s opojnými pocity radosti a smutku. Charakteristická irská hudba spojená s taneční virtuozitou,
rafinovaná práce nohou, strhující rytmus a údernost irského stepu, to vše vytváří dokonalou
taneční show.
Známý slovenský taneční soubor Merlin má na kontě mnoho domácích i zahraničních vystoupení a
ve svém zaměření se řadí k nejlepším v Evropě.
Vstupné: 190,- 220,- děti, studenti, senioři: 160,- 190,-

Předprodej od 7. 4. 2010

Předprodej vstupenek /na jednotlivé pořady/ začíná vždy tři
týdny předem u pokladny NÁRODNÍHO DOMU, Karlovo nám.
47, Třebíč – tel: 568 610 013 a v INFORMAČNÍM CENTRU
/Malovaný dům/, Karlovo nám. 53, Třebíč – tel: 568 847 070.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

