KULTURA V PÍSKU | LEDEN 2016
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV
Ve čtvrtek 7. ledna od 17:00
Základní škola Svobodná Písek
TŘIKRÁLOVÁ SLAVNOST
Každoroční
slavnostní vystoupení žáků všech tříd.
................................................................................
V pondělí 11. ledna od 19:30 | předplatné A
Divadlo v Řeznické Praha
LENI/ V. Schulczová, R. Olekšák
Fiktivní setkání dvou skutečných osobností, legendárního moderátora
Johnnyho Carsona a kontroverzní Leni Riefenstahl, nabídne svérázný pohled
na životní i umělecké postoje jedné z největších filmařek světa. Jaká je
odpovědnost umělce za jeho dílo? Jaká je hranice mezi posluhováním
ideologii, aktivní spoluúčastí na budování režimu a uměleckou tvorbou?
Režie: Viktor Polesný
Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej Kavan, Daniel Krejčík
Volný
doprodej 320, 300, 280 Kč
................................................................................
V pátek 22. ledna od 19:30 hodin | předplatné B
Divadlo Verze Praha
ÚČA MUSÍ PRYČ/ Lutz Hübner
Hra se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí
a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky
dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti po
pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese
zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Učitelka
však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se,
že jejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Linda Rybová, Petra Špalková, Kateřina Winterová,
Jana Janěková ml., Igor Chmela, David Prachař
Volný
doprodej 330, 310, 290 Kč
................................................................................
V úterý 19. ledna od 8:30 a 10:30
Divadlo A. Dvořáka Příbram
TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH/ Jules Verne, Vít Peřina
Komedie na motivy slavného románu Julese Verna o dramatickém
pátrání hraběte Teleka po jeho dávné lásce zpěvačce Stille unesené
zlotřilým baronem Görcem. Řadu překvapení Telekovi připraví nejen
baronův hrad a jeho věrný vynálezce Orfanik, ale i podivní obyvatelé
karpatských lesů.
Režie: Kateřina Baranowska
Hrají: J. Vojta, F. Müller,V. Senič, E. Dohnalová, R. Tyleček, H. Karochová,
I. Krmíčková, M. Dusbaba, L. Typlt

V pátek 1. ledna ve 20:00
JOY/ (Joy)

V pondělí 18.ledna v 17.30 a ve 20:00. V úterý 19.ledna ve 20:00
SÁZKA NA NEJISTOTU/ (The Big Short)

Film podle skutečné události popisuje citově podmanivou cestu ženy, která je tvrdě odhodlána udržet svou výstřední a dysfunkční rodinu pohromadě. Joy nakonec triumfuje jako zakladatelka miliardového byznysu.

Příběh čtyř outsiderů, natočený podle skutečné události, kteří všechny
vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Vsadili vše na jednu kartu,
srazili banky na kolena a krutě se napakovali.

120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | PŘEDPREMIÉRA | USA |
české
titulky | 124 min.
................................................................................
V sobotu 2. ledna a v neděli 3. ledna ve 14:00
KIKY RYKÝ A PÁR VAJEC/ (Un gallo con muchos huevos)

110
Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | titulky | 130 min.
................................................................................
V úterý 19. ledna v 17:30. Ve středu 20. ledna v 17.30 a ve 20:00
LES SEBEVRAHŮ/ (The Forest)

Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale, když chce zlý rančer zničit jeho
domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným
kohoutem. On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde se
ukáže, že velké činy mohou udělat i ti malincí.

130 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | české
titulky
| 87 min.
................................................................................

3D 150 Kč; 2D 110 Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | USA |
české
titulky | 120 min. | 3D/2D
................................................................................
V sobotu 2. ledna a v neděli 3. ledna v 18:15
PADESÁTKA

Ve čtvrtek 21. ledna v 17:30. Od pátku 22. ledna do neděle 24. ledna
v 16:00 a ve 20:30. Od pondělí 25. ledna do středy 27. ledna ve 20.00
LÍDA BAAROVÁ

Česká komedie v režii Vojty Kotka o rázovitých lidech ze zasněžených
hřebenů, jednom běžkařském závodu a několika padesátek.

140
Kč | mládeži do 12 let nevhodný | PREMIÉRA | ČR | 120 min.
................................................................................
Ve čtvrtek 21. ledna ve 20:00
Od pátku 22. ledna do neděle 24. ledna v 18:15
TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ/ (Secret in Their Eyes)

První obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to
se stalo i skupince humanitárních pracovníků, která pomáhá ve válečné
zóně kdesi na Balkáně.
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ESP | české titulky | 106
min.
................................................................................
V úterý 5. ledna a ve středu 6. ledna v 17:30
CREED/ (Creed)
Rocky Balboa, bývalý světový šampión v těžké váze, se stane trenérem
Adonise Creeda, syna svého někdejšího soupeře Apolla Creeda.

80
Kč | 70 minut bez přestávky
................................................................................
V úterý 26. ledna od 8:30 a 10:00
Divadlo Tramtarie Olomouc
O PRAČLOVÍČKOVI

Drew Barrymore se vrací na filmová plátna po dlouhých pěti letech v dojemném snímku o přátelství, rodině a lásce.

Školní představení.
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek.

110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | PREMIÉRA | GB | české
titulky
| 112 min.
................................................................................
Od čtvrtka 7. ledna do neděle 10. ledna v 16:30 a ve 20:00
Od pondělí 11. ledna do středy 13. ledna ve 20:00
OSM HROZNÝCH/ (The Hateful Eight)

60 Kč | 50 minut bez přestávky

TROJICE
V neděli 24. leden 17:00
FAUTORES FLAUTAE A TRAVERS KVARTET/ flétnový koncert
Soubor se věnuje interpretaci převážně renesančních a barokních skladeb, ale i hudbě soudobé, nevyhýbá se ani starším skladbám gotickým,
mešním písním, zvláště v poslední době je v repertoáru i tradiční hudba
z britských ostrovů a také židovské písně. Přátelé fléten, jak zní překlad
souboru, jsou manželé Petra a Václav Holubovi, Rudolf Přib a Martin
Hlídek. Básně přednese Líba Semecká.
předprodej 80 Kč; na místě 100 Kč

Nový film Quentina Tarantina. Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt
Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh).. Jeho čeká odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a
oprátka…
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | české
titulky
| 165 min.
................................................................................
Od pondělí 11. ledna do středy 13. ledna v 17:30
JOY/ (Joy)
Film podle skutečné události popisuje citově podmanivou cestu ženy, která je tvrdě odhodlána udržet svou výstřední a dysfunkční rodinu pohromadě. Joy nakonec triumfuje jako zakladatelka miliardového byznysu.
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 124
min.
................................................................................
V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna ve 14:00
KRÁLOVÉ HOR/ (Brothers of the Wind)
Příběh silného přátelství chlapce a orla.
110
Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | AT | DABING | 97 min.
................................................................................
Ve čtvrtek 14. ledna v 17:00
Od pátku 15. ledna do neděle 17. ledna v 16:00 a ve 20:30
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ / (The Revenant)

Jazz World Photo 2015
Vernisáž výstavy 5. leden v 17:00

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce
zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass
překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny.
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | české
titulky
| 156 min.
................................................................................
Ve čtvrtek 14. ledna ve 20:00 Od pátku 15. ledna do neděle 17.
ledna v 18:45
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

V pátek 1. ledna ve 14:00
MIMONI/(Minions)
Úspěšná animovaná komedie pro celou rodinu.

Příběh třídy pražské konzervatoře, která má za úkol nazkoušet Starce
na chmelu v její muzikálové podobě. Sami hrdinové ze začátku nejsou
srovnaní s faktem, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu.
Během zkoušení je však pohltí kouzlo muzikálu…

50
Kč | mládeži přístupno | USA | DABING | 91 min. | 3D
................................................................................
V pátek 1. ledna v 17:00
FAKJŮ PANE UČITELI 2/ (Fack ju Göhte 2)
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V sobotu 16. ledna a v neděli 17. ledna ve 14:00
LEDOVÁ SEZONA/ (Norm of the Nord)

Bývalý zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. A stále
jednou nohou v podsvětí a druhou ve sborovně.

Zábavné dobrodružství živelného medvěda, který se dostal mimo svůj
živel – do New Yorku, který se na něj a jeho parťáky tváří zpočátku s nedůvěrou, ale brzo se ukáže, že tahle partička umí prolomit ledy.

50 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | SRN | české titulky | 115 min.

110 Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | USA/Indie | DABING | 86 min.

Maturitní
ples SZdŠ Písek
................................................................................
9. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL
Maturitní
ples SOŠ a SOU Písek
................................................................................
15. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL

• GALERIE HROU •
Od 17. listopadu.2015 do 24. dubna 2016 | Nízké trámy
MALÁ PLANETA
Naše planeta je velmi malá. Obletíte ji za 24 hodin a mnoho z toho,
co jíme, co si bereme na sebe, v čem žijeme, k nám cestuje z dalekých
krajin. Ale napadlo vás už, jací lidé žijí v zemích, ze kterých k nám
přicestovala třeba lampička na vašem stolu? Co jí, jak se oblékají
a jaké vyprávějí svým dětem příběhy? Alespoň trochu o tom, jak se
žije v různých částech světa se dozvíte na naší interaktivní výstavě o
rozdílných kulturách.
Pro
děti od 4 let | více informací na www.galeriehrou.cz
................................................................................

Osudy české filmové hvězdy v novém filmu Filipa Renče.

Julia Roberts pátrá v napínavé a dramatické krimi po vrahovi své dcery.
Na šokující tajemství, které se objeví, není ale nikdo z nich pořádně
připraven. Skvělou hereckou sestavu doplňuje Chiwetel Ejiofor a Nicole
Kidman.
110 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | české
titulky
| 111 min.
................................................................................
V sobotu 23. ledna a v neděli 24. ledna ve 14:00
ŽABÁK RIBIT/ (Ribbit)
Co se stane, když žabák nesnáší vodu a už vůbec nemá rád poskakování
po lese? Pak tu máme pořádně zmateného obojživelníka.
100
Kč | mládeži přístupno | USA | DABING | 88 min.
................................................................................
V pondělí 25. ledna a v úterý 26. ledna v 17:30
PAN BEZCHYBNÝ/ (Un homme idéal)

Taneční večer. Pro všechny nadšené tanečníky, začátečníky i
pokročilé, hrajeme reprodukovanou hudbu v rytmu waltzu, valčíku, tanga,
foxtrotu, jivu, čači…
Předprodej
100 Kč; na místě 120 Kč
................................................................................
24. leden | 15:00 | LOUTKOVÝ SÁL
Houby ve škole. Loutkové představení dětí z nově otevřeného
divadelního kroužku při DDM, společně s vystoupením skupiny Písečtí
loutkáři
................................................................................
26. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL
Taneční
pro pokročilé
................................................................................
28. leden | 13:00 | VELKÝ SÁL
Zastupitelstvo
města Písku
................................................................................
29. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL
Maturitní ples SPŠ a VOŠ Písek
• více na www.centrumkultury.cz •

Ambiciózní mladík se rozhodne vydávat rukopis mrtvého muže za svůj
vlastní. Stane se hvězdou francouzské literární scény nebo se utopí
v moři podvodů a lží?

Černá komedie o shledání pětice bratrů na zapadlém ostrově, kde se
nejde pro ránu a vejce daleko.
90 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | DN/SRN |
české
titulky | 104 min.
................................................................................
Ve čtvrtek 28. ledna v 17:30. V pátek 29. ledna v 16:00
V sobotu 30.ledna a v neděli 31.ledna ve 14:00
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA/ (The Road Chip)
Čiperné veverky se vrací. Díky sérii nedorozumění jsou Alvin, Simon
a Theodore přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou
novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou, ale také před získáním příšerného
nevlastního bratra.
120
Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | USA | DABING | 92 min.
................................................................................
Ve čtvrtek 28. ledna ve 20:00 a v pátek 29. ledna ve 20:30
V sobotu 30. ledna a v neděli 31. ledna v 16.00 a ve 20.30
DO POSLEDNÍHO DECHU/ (The Finest Hours)
Pozoruhodný příběh, natočený podle skutečné události, o nejodvážnější
plavbě malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže.
Odpolední ve 2D 140 Kč; večerní ve 3D 170 Kč | mládeži do 12 let
nevhodný
| PREMIÉRA | USA | české titulky
................................................................................
Od pátku 29. ledna do neděle 31. ledna v 18:30
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ/ (Fifty Shades of Black)
Dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie filmu „Padesát odstínů
šedi“.
110
Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | USA | české titulky
................................................................................
• PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY •
Ve čtvrtek 14. ledna v 10:00
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Pátý díl úspěšné série se značkou Kameňák opět sleduje neskutečné
karamboly kolem starosty Pepana, který tentokrát opravdu nemá klidný
adventní čas.
50
Kč | mládeži přístupno | 86 min
................................................................................
Ve čtvrtek 28. ledna v 10:00
MILENCI TĚCH DRUHÝCH/(Sleeping with Other People)
Romantická komedie. Jake Harbor a Lainey Dalton se seznámili na univerzitní koleji. A když se teď, o deset let později, náhodou potkali v New
Yorku, zjišťují, že jim to v životě a hlavně ve vztazích moc nevychází.
50 Kč | USA | české titulky | 101 min
• více na www.centrumkultury.cz •

6. – 30. ledna | MěK Písek – 1. patro
PÍSECKÁ LITERÁRNÍ VÝROČÍ
Výstava představí několik píseckých autorů, jejichž výročí připadají na rok
2016, a jejich tvorbu beletristickou i z oblasti naučné literatury.

Pjér la Šé‘z (občanským jménem Petr Knotek) - provozuje soukromou
psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na cestě při
hledání a realizaci osobní svobody. Sám žije v jurtě, kam za ním dochází
i jeho klienti. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadle
Vizita a v představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda.

10Kč
................................................................................
Čtvrtek 21. ledna v 16:00 | Přednáškový sál PM
BERLÍN/ předválečná metropole a její dnešní moderní tvář
Přednáší Josef Vomáčka - nezávislý publicista, Praha. Doplněno promítáním.
10Kč
................................................................................
Čtvrtek 28. ledna v 16:00 | Přednáškový sál PM
KAREL IV. A JEHO MĚSTO PÍSEK

Od 17. listopadu.2015 do 24. dubna 2016 | Vysoké trámy
DOBRODRUZI

předprodej
80 Kč | na místě 100 Kč | KK 50 Kč
................................................................................
Sobota 9. ledna od 19:30
HRAJEME PRO SLONA/ benefiční koncert
Zahrají: Roman Dragoun, Frmoll, Saiwala, Congrass. Benefiční koncert ve prospěch domu U Slona. Přijďte a zanechte svou stopu.
předprodej
90 Kč | na místě 130 Kč
................................................................................
Středa 13. ledna od 18:00
TŘISTAŠEDESÁT5/ vernisáž výstavy
Každý den je to stejný, ale přitom neobyčejný. Výstava fotografií Šárky
Kašparové.
................................................................................
Pátek 15. ledna od 20:30
MALÁ SCÉNA KVINTET
Koncert evropské, české, jihočeské, písecké country a bluegrassové
kapely. Na vystoupeních Kvintetu zní převážně vlastní tvorba, proložená
převzatými bluegrasovými písněmi v češtině i angličtině.
60
Kč | KK zdarma
................................................................................

V roce 1863 se vydala skupina 83 vesničanů ze zápodočeské vesnice
Stod hledat lepší život na Novém Zélandu – poprvé viděli moře, poprvé
nastoupili na loď a přeplavili ocean, aby se naučili žít v zemi Maorů.
A víte, kdo jim zachránil život? Odpověď odhalíte, až projdete po stopách
Stodských v dobrodružné expozici pro malé a velké od 6 let.
Více
informací na www.galeriehrou.cz
................................................................................
• SLADOVNA PRO NEJMENŠÍ •
PILAŘIŠTĚ
Vstupte do kouzelného světa hry a fantazie ještě kouzelněji! Oblíbené
dětské Pilařiště inspirované dílem Radka Pilaře je ještě bohatší a
zábavnější. Přijďte s námi objevit výtvarně herní prostor pro nejmenší a
vyzkoušejte si to, co jsme pro vás připravili!
Pro
děti do 6 let | více informací na www.galeriehrou.cz
................................................................................
• VÝSTAVY •
Od 19. ledna do 21. února | Malá galerie
KONTRAST A ŠPATNÁ POEZIE
V době od 19.1. do 21.2.2016 bude ve Sladovně v Písku probíhat výstava
obrazů dvou píseckých výtvarnic Kateřiny Murové a Martiny Měřičkové
s názvem KONTRAST A ŠPATNÁ POEZIE.

Úterý 12. ledna od 17:00 | Ateliér
NOVÝ ZÉLAND A MAORSKÉ UMĚNÍ
• VÝSTAVY •

Přednáší Petr Procházka, Radek Šlechta, Marek Vondřich a Martin Vokálek, absolventi gymnázia v Písku.

Vzpomínka na Prof. Augusta Sedláčka k 90. výročí jeho úmrtí.
Připravil
PhDr. Jiří Prášek
................................................................................
Stálé expozice a výstavní prostory muzea jsou v lednu a únoru uzavřeny.

Vernisáž se uskuteční 19. 1. 2016 v 17. hod.V průběhu vernisáže
proběhne křest knihy veršů Zee Murové a celý program bude doplňovat
hudebnice
Zuzana Šebková s violoncellem.
................................................................................
• AKCE •

90 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | PREMIÉRA | FR | české
titulky
| 97 min.
................................................................................
Ve středu 27. ledna v 17:30
O KUŘATECH A LIDECH/ (Mænd og Høns)

Pátek 8. ledna od 18:00
PJÉR LA ŠÉ´Z/ Vědomí a nevědomí

10Kč
................................................................................
Neděle 17. ledna v 16:00 | Literární odpoledne v Heydukově památníku
NEJPILNĚJŠÍ ČESKÝ ČLOVĚK

Taneční
pro pokročilé
................................................................................
22. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL
Maturitní
ples SPŠ a VOŠ Písek
................................................................................
23. leden | 19.00 | VELKÝ SÁL

Čtvrtek 7. ledna v 16:00 | Přednáškový sál PM (vstup přes býv. OA)
S PALCEM VZHŮRU KOLEM SVĚTA

Přednáší Mgr. Jan Adámek

Myslivecký
ples
................................................................................
19. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL

Mladý agent FBI v utajení inflitruje zlodějský gang, jehož členové si libují
v extrémních sportech. Jediný zákon, který jsou ochotni respektovat, je
zemská gravitace. Skupina nezná žádné limity a právě daleko za hranicemi běžných omezení provádí nevídané a velmi propracované zločiny.

110
Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | ČR | 97 min.
................................................................................
V pondělí 4. ledna v 17:30 a ve 20:00
PERFEKTNÍ DEN / (A Perfect Day)

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti.
2015/2016, roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015 - Ing. Hanuš Kytler, Česká daňová správa, pořádá
Mextra,
od 9:00–13:00. Prezentace účastníků od 8:30 hodin.
................................................................................
8. leden | 19:00 | VELKÝ SÁL

Maturitní
ples OA Písek
................................................................................
16. leden | 20:00 | VELKÝ SÁL

120
Kč | mládeži přístupno | PREMIÉRA | Mexiko | DABING | 98 min. | 3D
................................................................................
V sobotu 2. ledna a v neděli 3. ledna v 16:00 (2D) a ve 20:30 (3D)
BOD ZLOMU/ (Point Break)

110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | PREMIÉRA | USA | české
titulky
| 132 min.
................................................................................
V úterý 5.ledna a ve středu 6.ledna ve 20:00
UŽ TEĎ MY CHYBÍŠ/ (Miss You Allready)

Režie: Vladislav Kracík
Hrají: D. Rybářová/J. Posníková, P. Konvičková/B. Šebestíková, V. Stojan/
J. Konopčík
Hudba: DJ Opia

Horor o nevysvětlitelné záhadě z japonského lesa Aokigahara.

Otevírací doba: úterý – neděle | 9:00–17:00

7. leden v 9:00 | HUDEBNÍ SÁL

Sladovna Písek vás zve na besedu na téma Nový Zéland a maorské
umění, kterou vás provede Vladimír Čížek. Můžete se těšit nejen
na vyprávění z jeho dlouhodobého pobytu na Novém Zélandu, ale také
na
ukázku jeho řezbářských prací podle tradičních maorských vzorů.
................................................................................
Sobota 30. ledna od 15 hodin | Ateliér
WORKSHOP/ výroba maorského ochranného amuletu Hei tiki

Středa 6. ledna od 20:00
STUDENT´S NIGHT
Akce na drinky, Djs
Free
entry
................................................................................
Pátek 8. ledna od 20:00
DANCE ALL NIGHT LONG/ DJ PeterS
Do
22:00 zdarma, od 22:00 40 Kč
................................................................................
Sobota 9. ledna od 20:00
SOUNDTRAIN/ DJ BODY BASS, DJ EDWARD TRAUMAXOWSKI
House, elektroswing, breakbeat
Do
22:00 zdarma, od 22:00 40 Kč
................................................................................
Středa 13. ledna od 20:00
STUDENT´S NIGHT
Akce na drinky, Djs
Free
entry
................................................................................
Pátek 15. ledna od 20:00
AK TOUR – BÍDA A BOLEST/ Sergei Barracuda, Pastor, Dj Bussy
Zastávka tour Hip Hopové kapely Azurit Kingdom, Djs: Bussy, Ketchup
150
Kč
................................................................................
Sobota 16. ledna od 20:00
DANCE ALL NIGHT LONG/ Dj PeterS

Sobota 16. ledna od 20:30
BLUESBERRY
Legenda českého blues vznikla již v roce 1971. Je životním projektem
skladatele, textaře, zpěváka, hráče na foukací harmoniku, akordeon,
kytaru a slide kytaru Petara Introviče. Bluesberry hrají nejen kousky
světových bluesových mistrů, ale i průřez svého již více než čtyřicetiletého
repertoáru, ve kterém zaznívá jak klasické lidové blues, tak i boogie, funk
a rockovější skladby v rytmu veselém a radostném.
předprodej
120 Kč | na místě 150 Kč | KK 50 Kč
................................................................................
Pátek 22. ledna od 21:00
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60. až 90. let k tanci i poslechu.
60
Kč | KK zdarma
................................................................................
Sobota 23. ledna od 20:30
SVATOPLUK A SVÁŤA KARÁSEK
Kapela zasloužilých rockových umělců hrající výhradně písničky Sváti
Karáska. Sváťa jako guru kapely má každý koncert jako skvělý tréning
řeči a pohybu, protože čím míň zpívá, tím víc tančí.

Do
22:00 zdarma, od 22:00 40 Kč
................................................................................
Středa 20. ledna od 20:00
STUDENT´S NIGHT

předprodej
120 Kč | na místě 150 Kč | KK 80 Kč
................................................................................
Pátek 29. ledna od 20:30
ZAKÁZANÝ OVOCE + TOTÁLNÍ NASAZENÍ

Akce na drinky, Djs

Dvě spřátelené punk-rockové kapely vyjíždějí na společné tour.

Free
entry
................................................................................
Čtvrtek 21. ledna od 16:00
VEČER PRO SENIORY – Písecká 4 Josefa Nováka

předprodej
180 Kč | na místě 220 Kč | KK 150 Kč
................................................................................
Sobota 30. ledna od 20:00
HENDRIXOVO HUDEBNÍ POSLUCHÁRNA/ grunge

Veterinární přednáška MVDr. Jana Náhlíka v rámci projektu Knihovna
plná
života.
................................................................................
26. ledna od 16:30 | Klubovna MěK Písek
LOUTKÁŘSTVÍ NA PÍSECKU

Tradiční odpolední koncert.

Dan Hendrix Čížek pustí hudbu k poslechu, která rozhodně stojí za to
a která nemusí zrovna vévodit různým hitparádám. Tentokrát na téma
grunge - Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, ...

Od Mikuláše Sychrovského po Josefa Zelinku: vyprávění o historii výrobců
loutek v blízkém regionu s promítáním obrázků čertů, vodníků, princů
i princezen... Přednáška Mgr. Jana Kouby, etnografa Prácheňského
muzea v Písku.

D n B NIGHT/ SOUNDPOLIS DJs – Tao Maffa, Johny Player,
J.Cobb

• VZDĚLÁVACÍ POŘADY, BESEDY •
13. ledna od 17:00 | Klubovna MěK Písek
AUGUST SEDLÁČEK
Historik českých hradů a zámků: přednáška k 90. výročí úmrtí. V rámci
projektu
Lidé, knihy, osudy, setkání s Ondřejem Kryštofem Kolářem.
................................................................................
19. ledna od 17:00 | Klubovna MěK Písek
PSI A KOČKY

Na leden pro Vás připravujeme workshop výroby tradičního maorského
ochranného amuletu Hei tiki, který znázorňuje ochranného ducha předků,
tradičně s vyplazeným jazykem, který chrání svého nositele. Tradiční
amulety Hei tiki jsou vyrobeny z nefritu. Ve Sladovně je budeme vyrábět
z modelovací hmoty tak, aby výrobu zvládly i děti.
• více na www.sladovna.cz •

50
Kč
................................................................................
Pátek 22. ledna od 20:00

Sety plné DnB, Jungle music od táborské crew Soundpolis.

• PRO DĚTI •

40
Kč
................................................................................
Sobota 23. ledna od 20:00
DJ ROXTAR + DJ FLUX
Dvojice jednoznačně nejplších českých djs, kteří obsadili 3.místo na
světovém finále v djingu IDA World finals 2015!

6. ledna od 10:00 | Dětské oddělení MěK Písek
VYZKOUŠEJ SI SKŘÍTKA VŠEZNÁLKA
Zima – program zaměřený na rozvoj dětí od 2 let. Lektorka Markéta
Tíchová.

80
Kč
................................................................................
Středa 27. ledna od 20:00
STUDENT´S NIGHT

25 Kč | Nutná rezervace - kapacita omezena
• OSTATNÍ AKCE •
6. ledna od 18:15 | Klubovna MěK Písek
Promítáme i my: FILM JAKO BRNO/ V. Klusák a studenti FAMU
Prvního května loňského roku se v Brně konal každoroční pochod
neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje,
neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu
pochodu zablokovat. Dokumentarista Vít Klusák a šest jeho studentů
a................................................................................
studentek z pražské FAMU natočili různé aspekty onoho dne.
27. ledna od 16:30 | Klubovna MěK Písek
1. workshop: „TVOŘENÍ PRO VELKÉ I MALÉ“
Téma: Maluj a relaxuj – Zentangle. Nové umění, které spojuje kresbu
s relaxací. Nemusíte umět malovat, a přesto zvládnete tuhle zajímavou
techniku.
Nutná rezervace míst – 382 201 822 nebo naucna@knih-pi.cz

WWW.CENTRUMKULTURY.CZ

zdarma
................................................................................

Neděle 10. ledna od 15:00
KAŠPÁREK A ČERT, O USTRAŠENÉM ČERTOVI
Dvě loutkové pohádky, ve kterých vtipný a veselý Kašpárek přechytračí
čerta z pekla a všechno dobře dopadne.

Akce na drinky, Djs
Free
. . . . . . entry
...........................................................
Pátek 29. ledna
HOUSE YA/ DEEP SANDING CREW

40
. . . . .Kč
..........................................................................

Deep house, jackin, elektro, groove…

Neděle 24. ledna od 15:00
ČERT A KÁČA

Do
22:00 zdarma, od 22:00 40 Kč
................................................................................
Sobota 30. ledna od 20:00
METAL NIGHT/ DARK ANGELS, ARTHEMION

Loutková pohádka o Káče, čertech a Janíčkovi, který dokázal
prostořekou Káču přeměnit na milou a pracovitou Kačenku.
40 Kč

Live koncert hardrock metalových kapel.
80 Kč

Neděle 31. ledna od 15:00
Divadlo Víti Marčíka
O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA
Nové představení Víti Marčíka o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi, koníku Apačovi a o stromu života, co mluvil o světě viditelném
a neviditelné. Pohádka vhodná pro všechny, kteří se nebáli narodit.
60
Kč | KK zdarma
................................................................................
Klubové karty na sezónu 09/2015 - 08/2016 v prodeji na baru
Podčáry.
Předprodej:
Divadlo Pod čarou, Tyršova, Písek
Kulturní dům, Nábřeží 1. Máje, Písek

| po–pá 17:00–22:00
| po–pá 08:00–16:00

• více na www.podcarou.cz •

