MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TŘEBÍČ

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
* KVĚTEN 2017 *
MIMOABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ

čtvrtek 4. 5. 2017 v 19.00 – Národní dům

WWW.MILENAMAPROBLEM.CZ
Šárka Vaculíková: MILENA MÁ

PROBLÉM

Hrají: Šárka Vaculíková, Jan Šikl – klavír
Režie: Šárka Vaculíková
Co všechno může v jedné vteřině nevěstě problesknout hlavou, než řekne své ano? A
nezmění to nějak její rozhodnutí? Co když řekne nakonec - ne? Jak se mladá dívka
vypořádá s ženskou úlohou v manželství? Být vdanou ženou… ženou v domácnosti! Vařit,
prát, žehlit, uklízet, mýt podlahy, mýt záchod?! Opravdu tohle chce? Ještě se může
rozhodnout jinak!
Vstupenky již v prodeji !!
Vstupné: 120,- 140,- 160,-

neděle 7. 5. 2017 v 19.30 – Kino Pasáž

CARMEN NA CAFE! LIVE, křest CD, DVD!
Novinkové album pokřtí třebíčská skupina Carmen netradičním způsobem,
premiérovým promítnutím části záznamu loňského výročního koncertu ze ZS
v Třebíči a následným živým vystoupením.
Sobotní večer 7. května 2016 se zapsal do historie této skupiny jako největší
událost, kterou v rámci samostatných vystoupení tato parta třebíčských muzikantů ve své
kariéře realizovala. Přesně po roce vychází záznam této hudební show na CD a DVD.
Carmen zahraje ve složení:Vlasta Zahrádka, Petr Bende, Luboš Denner, Václav Čudka,
Michal Chaloupka, Jiří Tržil, Karel Holík, Dušan Němeca hosté.
Vstupenky již v prodeji !!
Vstupné: 290,-

úterý 9. 5. 2017 v 18.00 – foyer divadla Pasáž – IV. koncert KPH

ENSEMBLE MARTINŮ
Miroslav Matějka - flétna, Veronika Panochová - housle, Bledar Zajmi - violoncello,
ŠtěpánKos - klavír
Ensemble Martinů je pražské klavírní kvarteto ve složení klavír-flétna-housle-violoncello.
Svým projevem a zvukovostí je jedním z nejvýraznějších souborových uskupení v České
republice. Ensemble nahrál deset CD a DVD pro renomované vydavatele, desítky snímků
pro Český rozhlas, Českou televizi, hudbu k filmu. Do současnosti uskutečnil přes půl
druhého tisíce vystoupení. Věhlas si získal i svými literárně hudebními projekty s legendami
českého herectví. Ensemble Martinů vystoupil v tuzemsku na většině zásadních pódií či
mezinárodních hudebních festivalech a třebíčským posluchačům nabídne atraktivní pořad
slavných drobností z pera Mozarta, Schuberta, Ravela, Dvořáka, Martinů, Piazzolly aj.

V rámci spolupráce se ZUŠ Třebíč vystoupí před Ensemble Martinů Veronika Velková,
žákyně 1. ročníku (hra na housle ze třídy uč. Jakuba Lojdy, DiS.).
Vstupenky již v prodeji !!
Vstupné: 180,- děti, studenti, senioři: 140,-

pondělí 15. 5. 2017 v 19.00 hod. – divadlo Pasáž – III. představení sk. B

DIVADLO PALACE PRAHA
Jiří Hubač: STARÁ DOBRÁ

KAPELA

Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Postránecký, René Přibil / Jiří Čapka, Václav
Helšus, Naďa Konvalinková, Johanna Tesařová / Zdena Herfortová, Zdeněk
Maryška / Karel Vlček
Režie: Petr Hruška
Křehká a něžná romantická komedie o stáří, lásce, snech a síle přátelství, kterou proslavilo
legendární televizní zpracování nazvané „Nezralé maliny“. Někdejší repetent Beďar svolá
abiturientský večírek píseckého gymnázia po padesáti letech. Vrcholem večírku má být
koncert znovuobnovené studentské kapely, kterou kdysi vedl. Při jejích zkouškách se po
dlouhých letech setkávají také dva bývalí kamarádi na život a na smrt, jejichž přátelství
rozbila láska k jedné spolužačce. Jak se blíží termín večírku a příjezd milované spolužačky,
mění se zkoušky v bitevní pole obou soků v lásce...
VYPRODÁNO !!!

čtvrtek 18. 5. 2017 v 19.00 – Národní dům – IV. koncert HS

MARTA TÖPFEROVÁ a MILOKRAJ

Marta Töpferová - zpěv, cuatro, perkuse, David Dorůžka – kytara, Marcel
Comendant – cimbál, Stanislav Palúch – housle, RóbertRagan - kontrabas
Hudba čerpající z českých, moravských a dalších slovanských tradic. Zpěvačka, textařka a
instrumentalistka Marta Töpferová byla v jedenácti letech přesazena z Česka do USA. Tam
se pohybovala v multikulturním New Yorku i ve španělsky mluvících lokalitách a odtud
pramení její vřelý vztah k latinsko-americké hudbě. Po návratu do ČR Marta založila skupinu
Milokraj, kde se vrací k tvorbě, čerpající z českomoravských kořenů. Jak je u nás častým
jevem, Milokraj je daleko více ceněný v zahraničí než doma. Umísťuje se na předních
místech světových žebříčků world-music.
Předprodej od 27.4. 2017
Vstupné: 160,- 170,- 180,-

neděle21. 5. 2017 v 15.00 – Zadní synagoga, Kino Pasáž

VZPOMÍNKOVÁ AKCE K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Připomínka odjezdu třebíčských květnových transportů v roce 1942
15.00 Vzpomínkové setkání, vstup zdarma – Zadní synagoga
15.30 Terezínské zvony, vstup zdarma – Zadní synagoga
Divadelní hra z prostředí terezínského ghetta o tom, jak se kamarádství a odvaha utkaly
s temným osudem – gymnázium přírodní škola, o.p.s., Praha
17.30 – Popírání holocaustu (Denial), vstupné 80 Kč – Kino pasáž
Film podle skutečných událostí o soudním sporu mezi spisovatelem Davidem Irvingem a
historičkou Deborah E. Lipstadtovou, která ho veřejně označí za člověka popírajícího
holocaust.

středa24. 5. 2017 v 19.00 – divadlo Pasáž

FRAGILE A SOŇA NORISOVÁ

Koncert slovenské vokální skupiny, která je složená z populárních osobností, známých z
různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV show. Věnují se
interpretaci známých světových rock–pop hitů v působivých a velmi zajímavých originálních
a cappella aranžmá – bez hudebních nástrojů. Všechno co uslyšíte je opravdu tvořeno jen
hlasem a ústy interpretů v komorním a cappella provedení. Čistě vokální, jisté
instrumentální prvky se v jejich hlasech uplatňují jako rytmická opora. Soubor Fragile patří
nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. Představení jsou plná výborné
hudby a také skvělého humoru. Díky tomu máte šanci zažít s Fragile neopakovatelný večer
plný jedinečné zábavy. Energie, kterou Vám Fragile odevzdá z pódia, se dá jenom velmi
těžko popsat slovy. Musíte ji prostě zažít na vlastní kůži!
Předprodej od 3. 5. 2017
Vstupné: 230,- 250,-

NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÝ KONCERT 14. 2. 2017
čtvrtek 25. 5. 2017 v 19.00 – Národní dům (stolová úprava)

JANA KOUBKOVÁ
Koncert populární multižánrové zpěvačky Jany Koubkové, která neustále někam směřuje,
hledá a objevuje. Jako vždycky originálně, hravě, tak, že ostatním kolem sebe předává
radost. Tohle všechno platí i o jejím novém albu, které představí posluchačům v Národním
domě. Jmenuje se příhodně: A tak si jdu… „ V podstatě všechny moje texty vycházejí z
mého života, z mých pocitů, z toho, co vnímám a co se mě dotýká. Na téhle desce jsou pak
ale ještě i tři texty, které moje nejsou. Jsou od učitelky z Třebíče Mirky Hedbávné, která má
cit pro zvukomalebnost češtiny. Vyšly jí už tři knížky poezie, ale je taky skvělou fotografkou,
jejíž fotky se často vystavují i na výstavách v Praze “, řekla od novém CD Jana Koubková.
Vstupenky v prodeji
Vstupné: 120,-

sobota 27. 5. 2017 od 10.00 do 17.00– Třebíčské předzámčí

DĚTSKÝ DEN V EXPOZICI CESTY ČASEM
Oslava Dne dětí, tentokráte s podtitulem „Cesta do pravěku“. Na děti budou čekat dinosauři
ve všech možných podobách – dinosauří omalovánky, hry a soutěže pro zdatná dinosauří
mláďata a spousta zajímavých informací o životě našich předků. Zruční návštěvníci se
přenesou do jeskyně, kde si vlastnoručně vytvoří nástěnné malby nebo pravěkého
domácího mazlíčka.
Bližší info: tel.: 568 610 020, e-mail: cestycasem@mkstrebic.cz
Vstupné dospělí: 60,-

děti: 30,-

středa31. 5. 2017 v 19.00 hod. – divadlo Pasáž – III. představení sk. A

ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA
Martina Kinská: PANKRÁC ´45

Hrají: Klára Cibulková, RékaDerzsi, Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana
Pavlíková
Režie: Martina Kinská
„Casting na popravu“. Napínavá původní hra, fikce vycházející ze skutečných životních
příběhů jednotlivých postav, se odehrává v pankrácké věznici na konci léta 1945. V

Československu probíhá zatýkání nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také
skutečných i domnělých českých pomahačů nacistického režimu. Zatýkání a vyšetřování se
týká i slavných osobností. V jedné cele se potkávají herečky Lída Baarová a Adina
Mandlová, Hana Krupková (dívka napomáhající odbojové akci parašutistů), Židovka Julie,
která prošla Osvětimí a neznámá žena. Která z nich bude odsouzena...?
Předprodej od 10. 5. 2017
Vstupné: 290,- 320,-

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 (Národní dům),
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 021.
www.mkstrebic.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

