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SRPEN 2021

PANORAMA
K U LT U R N Í

PROMÍTÁME V KC PANORAMA

začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

FESTIVAL / KONCERTY / BESEDY

5.8.

7.8. HALINA

čtvrtek

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…

Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého
divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentární
portrét. Dokument přináší strhující životní příběh této herecké legendy.

sobota

MODERNÍHO FOTRA
12.8. DENÍČEK
V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru

Dominika Landsmana se v hlavních rolích představí J. Mádl a T. Ramba.
komedie (ČR), 97 minut

19.8.
čtvrtek

Místo konání: AJG Hluboká nad Vltavou

PLÍHAL - RECITÁL
13.8. KAREL
začátek ve 20.00 hodin
pátek

VEČÍREK

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo
v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní
u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.
komedie (ČR), 90 minut

14.8. KAPELA GLOBUS – ABBA REVIVAL
sobota

ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech
dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh
o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce.
drama/životopisný (ČR), 130 minut

20.8. ROMANTICI
pátek

PATROLA VE FILMU
22.8. TLAPKOVÁ
Další příběh oblíbené tlapkové patroly přichází do kin. Náš osud je

Místo konání: Schwarzenberská
jídelna – Zámek Hluboká

27.8. JAN SMIGMATOR

rodinný (USA), 70 minut

pátek

začátek vždy v 21.00 hodin, vstupné dobrovolné

4.8. REBELOVÉ
Pojďme se znovu zaposlouchat do nesmrtelných písniček v úspěšném
11.8. MEKY
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají
středa

Místo konání: AJG Hluboká nad Vltavou

retromuzikálu Zdeňka Zelenky a Filipa Renče.
muzikál/romantický (ČR), 109 minut

28.8. KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO
sobota

ORCHESTRU Č. BUDĚJOVICE

začátek v 17.00 hodin
Zveme vás na náměstí ČSLA v Hluboké nad Vltavou k poslechu
Velkého dechového orchestru města České Budějovice. Během večera
zazní muzikálové i filmové melodie, na své si přijdou příznivci vážné
i populární hudby.

všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo.
dokument (ČR/SR), 80 minut

18.8. BÁBOVKY
Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky
středa

& FRIENDS

začátek ve 20.00 hodin
Jan Smigmator, jazzový a swingový zpěvák, za
doprovodu skvělých muzikantů a především
kamarádů. Jeho hlas, styl, frázování a láska
k jazzu a swingu ho dnes řadí mezi přední
interprety tohoto žánru v Evropě!

LETNÍ KINO – NÁMĚSTÍ ČSLA

středa

A SOUDOBÁ HUDBA

začátek ve 20.00 hodin
Přijměte pozvání na koncert
„Romantici a soudobá tvorba“ v podání
mezzosopranistky Kateřiny Falcníkové
a varhaníka, skladatele a korepetitora
jihočeského divadla Mikoláše Troupa.

vždy v neděli od 17.00 hodin, cena 130 Kč

v jejich tlapkách.

začátek ve 20.00 hodin
Nestárnoucí hity nesmrtelné kapely ABBA v podání hlubocké kapely
Globus na náměstí ČSLA v Hluboké nad Vltavou.
Akce se koná za každého počasí.

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI V KC PANORAMA

neděle

Ojedinělý hudebník, textař a poeta Karel
Plíhal vás v jedné chvíli dokáže rozesmát
veselou básničkou, aby vás vzápětí rozněžnil
a roztesknil emotivním textem písně.
Místo konání: AJG Hluboká nad Vltavou

26.8. ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu,
čtvrtek

PAWLOWSKÁ

začátek ve 20.00 hodin
Večer plný zábavy nám zaručí Manuál
zralé ženy a s ním jeho autorka Halina
Pawlowská.

dokument (ČR), 95 minut

čtvrtek

Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé
věci dokážou někdy otřást světem.

Při nepřízni počasí proběhne promítání
letního kina v KC PANORAMA.

komedie/drama (ČR), 97 minut

české titulky

český dabing

C E N T R U M

přístupné od 12 let

přístupné od 15 let

Předprodej a rezervace vstupenek

na www.kcpanorama.cz nebo na tel. 608 958 565

přístupné od 18 let

Kde nás najdete:
Masarykova 974
Hluboká nad Vltavou, 373 41

