Akce září 2019
Výstava 100 let ČČK
Srdečně zveme na výjimečnou putovní výstavu u příležitosti 100 let ČČK. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 6.září 2019 v 17 hodin v inform. centru. Lze ji navštívit během otevírací doby na IC do pátku
4.10.2019.

Intimní příběhy z ráje -neděle 22.září 2019, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Intimní příběhy z ráje jsou úsměvnou komedií, vtipnou a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným
humorem odhalují detaily soužití mezi muži a ženami. Muži a ženy jsou prý z různých planet. Na samém
počátku světa se ale přece jen na jednom místě potkali. Rajská zahrada byla svědkem vzniku lidského
rodu do chvíle, než ochutnání zakázaného ovoce mělo za následek vyhnání prvních lidí za brány Edenu.
Jak to v ráji ale chodilo? A byli Adam a Eva skutečně prvním párem? Nejen o tom je divadelní komedie
Intimní příběhy z ráje. Ukazuje Ráj, v němž mohla být na pár chvil akceptována perspektiva existence
svobodné ženy s vlastními názory, jako rovnocenné partnerky muže. Pointa zůstává viset ve věčné otázce
co bylo, je a bude?
Hrají: Jitka Ježková, Kateřina Sedláková, Michal Slaný, Robert Jaškóv
Přízemí:
480,Balkon:
380,Doprodej vstupenek na IC Jablonné nad Orlicí

Pozvánka do kina :
Zveme vás do kina na poutavé filmy.
Nabarvené ptáče –12 .9.2019, 18. 9.2019, 27.9.2019 vždy ve 20,00 sál kina
Válečné drama – ČR,SR,Ukrajina – 169 minut
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá, a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a
protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není
vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost... Nabarvené ptáče je hluboce dramatický
příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a
láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem při tom“ a „Pinball“ jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století Jerzyho
Kosińského.
Jiří Suchý - Lehce s životem se prát - 28. 9.2019 v 18,00, 6.10.2019 v 19,30 , 16.10.2019 v 19,30
Český dokumentární film – 102 minut
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník
nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To byl Jiří
Suchý o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová. Film je opravdu krásná
pocta panu Suchému, která nás provede jeho profesním a soukromým životem. Vyprávění a vzpomínání
Jiřího Suchého je prošpikováno dobovými ukázkami z jeho díla. Hodně prostoru je věnováno Šlitrovi, se
kterým vytvořil legendární dvojici. Zazní spousta známých písní, ale také ukázky z jeho současné tvorby.,
prostě dokumentární lahůdka.

Pozvánka na koncert :

Štefan Margita Gala 2019
Středa 13 listopadu, 19 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí
Letos v listopadu a v prosinci absolvuje jedenáct koncertů Štefan Margita Gala 2019 v Čechách a na
Moravě s houslistou Miroslavem Ambrošem a jeho dvanáctičlenným dámským smyčcovým orchestrem
Ambroš Ladies Orchestra a se sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou.
Prodej vstupenek na IC Jablonné nad Orlicí.

