DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
KINO PORTYČ

KULTURNÍ DŮM

~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV

GALERIE PORTYČ

Pondělí 18. dubna
»» 17:30 ~ Orel Ediie | 110 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

LETNÍ KINO

Pátek 1. dubna od 19:00 | 290 Kč
XINDL X, UDG, VOXEL ~ společné turné
Úterý 5. dubna od 19:00 | pp 220 Kč | nm 270 Kč
SLZA ~ KATARZE TOUR 2016
Vstupenky k dispozici v síti www.ticketportal.cz

VENKOVNÍ AKCE

Sobota 9. dubna od 13:00 | 60 Kč
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

TROJICE

KULTURNÍ DŮM

Neděle 10. dubna od 10:00 a od 15:00
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ COPÁNEK
Tři pohádky pro nejmenší: Lesní žínka, O Smolíčkovi, O perníkové
chaloupce

LETNÍ KINO

Pátek 15. dubna od 20:00 | pp 220 Kč | nm 250 Kč
VISACÍ ZÁMEK ~ PORNO PUNK TOUR

Úterý 19. dubna
»» 17:30 ~ Kolonie | 110 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
Projekce za účasti autorů a herců. Ve spolupráci FAMO Písek a Lahůdky
u Zlaté rybky Písek.
Středa 20. dubna
»» 17:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
»» 20:00 ~ V paprscích slunce | 90 | č. tit.
Čtvrtek 21. dubna
»» 10:00 ~ Dvojníci | 50 Kč
»» 17:30 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
Pátek 22. dubna
»» 16:00 ~ Lovec: Zimní válka | 120 Kč | dab.
»» 18:30 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.
Sobota 23. dubna
»» 14:00 ~ Kniha džunglí 3D | 150/130 Kč | dab.
»» 16:00 ~ Teorie Tygra | 120 Kč
»» 18:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
»» 20:30 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.
Neděle 24. dubna
»» 14:00 ~ Kniha džunglí 3D | 150/130 Kč | dab.
»» 16:00 ~ Hardcore Henry | 110 Kč | č. tit.
»» 18:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
»» 20:30 ~ Teorie Tygra | 120 Kč
Pondělí 25. dubna
»» 17:30 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
»» 20:00 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.
Úterý 26. dubna
»» 17:30 ~ Hardcore Henry | 110 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.
Středa 27. dubna
»» 17:30 ~ Teorie Tygra | 120 Kč
»» 20:00 ~ Vzpomeň si | 110 Kč | č. tit.
Čtvrtek 28. dubna
»» 17:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
»» 20:00 ~ Lagerfeld - důvěrné | 100 Kč | č. tit.
Pátek 29. dubna
»» 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
»» 18:30 ~ Ani ve snu | 110 Kč
»» 20:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
Sobota 30. dubna
»» 14:00 ~ Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje | 120 Kč |
dab.
»» 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
»» 18:30 ~ Ani ve snu | 110 Kč
»» 20:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
Neděle 1. května
»» 14:00 ~ Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje | 120 Kč |
dab.
»» 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

Středa 27. dubna od 18:00 | pp 150 Kč | nm 190 Kč
SENIOR KLUB ~ VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Čtvrtek 28. dubna od 13:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pátek 29. dubna od 15:30 | Velký sál KD | 100 Kč
OSLAVME DEN TANCE TANCEM SE ZIPEM
Den tance oslaví všichni ZIPáci a přátelé v jedné velké taneční show
Pátek 29. dubna | Zahrada KD | od 18:00
STAVĚNÍ MÁJKY ~ PÍSEČAN & PÍSEČÁNEK
16:00 ~ zdobení máje (Plácek u sv. Trojice)
17:00 ~ slavnostní průvod s májí
18:00 ~ zahrada kulturního domu
19:30 ~ vystoupení kapely Slendermen
20:30 ~ večerní zábava u ohně
Sobota 30. dubna od 19:30 | pp 330 Kč | nm 380 Kč
CITRON A LÁĎA KŘÍŽEK
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI | 11.–15. července | 1500 Kč
Výuka základních tanečních technik (standardní a latinskoamerické tance,
balet, výrazový tanec, salsa …) a tvoření, procházky i hry. Poslední den
příprava na závěrečný ples ~ líčení, česání apod.
Denně od 8 do 16h. V ceně je svačina, polévka a hlavní jídlo, pití po celý den.
NÁVRAT DO TICHA ~ DĚTSKÝ KURS | 24.–28. srpna | 1500 Kč
Chcete, aby se Vaše děťátko naučilo klidu a harmonii? Na tomto kurzu
budeme probírat různé techniky, které vedou k vyrovnání těla a duše či
zbavení strachů a obav. Vyzkoušíme několik relaxačních technik a her.
Například po barvách duhy a číslech vědomě sestoupíme do „meditační
zahrady“, kde se naučíme léčit, ptát se na nejrůznější otázky a získávat
odpovědi či nastavit si mentální budík.
Dále se naučíme základům masáže nebo budeme kreslit intuitivní obrázky.
V dynamických technikách si zacvičíme jógu, budeme tancovat, projdeme
se přírodou nebo vysypeme mandalu barevným pískem.
Denně od 8 do 16h. V ceně je svačina, polévka a hlavní jídlo, pití po celý den.
Přihlášky na oba prázdninové kursy v pokladně KD.
Změna programu, cen, termínů a časů
jednotlivých představení vyhrazena.
Aktuální informace v plnotučném znění,
nejrychlejší a nejpohodlnější způsob nákupu vstupenek,
fotky, obrázky, videa,
a spousty dalších zajímavostí ze světa písecké kultury
naleznete na našem webu:

www.centrumkultury.cz
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KONCERTNÍ SÍŇ TROJ

KINO PORTYČ

GALERIE PORTYČ
Od 9. do 30. dubna
Martin Ketner ~ Fotoobrazy z opuštěných míst

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Fotograf Martin Ketner, známý pod přezdívkou Chroby, vám představí svojí
fototvorbu v oblasti nazývané „urbex“ alias průzkum opuštěných staveb.
Je to adrenalinový koníček a Martin se fotografování urbexu věnuje asi
tři roky. Za tu dobu navštívil stovky míst, jak u nás, tak i v Evropě. Jeho
fotografie jsou hodně pocitové, stejně jako stavby ve kterých byly pořízeny.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči a poslechnout si něco málo z poutavého
vyprávění, jak se na taková místa dostal a zachytil někdy i poslední
okamžiky opuštěných staveb. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
9.dubna 2016 v 17:00.
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Středa 6. dubna v 8:30 | 70 Kč | 70 minut bez přestávky
VINNETOU ~ Divadla Scéna Zlín
Známý indiánský příběh K. Maye, mistrovsky zpracovaný pro dětského
diváka, režisérem Konrádem Popelem.
Děti poznají, jak se osídloval divoký západ a jak se stavěla železnice!
Budou vtaženi do napínavého příběhu boje indiánů o svoji zem a budou
se bát o naše hrdiny – Vinnetua, Old Shatterhanda, Same Hawkense nebo
Nšo-či, budou se s nimi smát i plakat.
Představení je napínavé, ale i poučné, veselé i smutné a děti budou
i napnuté od začátku až do konce.
Pohodlně se usaďte v sedle, cesta za přátelstvím a hrdinstvím může začít.
Budete se smát, ale i dojímat. Budete bojovat, ale i utíkat. Budete tančit
kolem ohně, ale i vykopete válečnou sekyru. Prostě a jednoduše zažijete
neopakovatelné.
Režie: Konrád Popel
Hrají: Vilém Čapek nebo Lukáš Bori, Rattler, Dalibor Dufek, Jan Janča nebo
Leoš Peteráč, Miroslav Černý, Hana Mrázková
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Středa 6. dubna v 19:00 | 350 Kč
MONOLOGY VAGÍNY ~ Intimní divadlo Bláhové Dáši
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do
poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a
tajemnosti.
Trojice dam si mistrným způsobem hraje s ženskou intimitou a sexualitou
ve všech jejích podobách z pohledu vaginy popisují různé momenty, jako
pohlavní styk, orgasmus, masturbaci, porod, ale třeba i znásilnění a kdo
dílo četl nebo už viděl divadelní představení, ví, že autorka si rozhodně
servítky nebere a všechny situace popisuje velice věrně.
Režie: Irena Žantovská
Hrají: Dáša Bláhová, Jitka Asterová, Míša Sajlerová
Středa 13. dubna 9:00, 10:45, 12:30
THE ACTION NEW GENERATION
multimediální projekt, zaměřený na bezpečnost silničního provozu.
Středa 13. dubna v 19:30 | pp 200 Kč | nm 240 Kč
KAREL PLÍHAL
Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo číst jeho veršovánky. O něčem
jiném je ale vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho koncertů. Jemná
a hravá poetika, nehumpolácký humor a famózní kytarové umění. Od
valčíků k blues, od latinskoamerických rytmů k swingu – to vše bravurně,
s typickými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy. A jeho texty?
Umělecky jdou ruku v ruce s kytarovou virtuozitou. Jsou krátké, tematicky
rozmanité. Zkrátka život v odlehčené, pozitivní energií nabité plíhalovské
zkratce.
Pátek 15. dubna v 8:30 a v 10:30
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI ~ Divadelní centrum Zlín
Úterý 19. dubna v 18:00
GAR – KLUB
Výroční členská schůze
Středa 20. dubna od 19:30 | předplatné B | 330 Kč | 120 minut
ANI ZA MILION ~ Divadlo v Rytířské Praha
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka
tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je
ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a
obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije
jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm
dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba
společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy.
V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady
a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se
skrývá vrah…
Režie: Petr Hruška
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer

VENKOVNÍ AKCE

Čtvrtek 21. dubna ve 20:00 | 450 Kč | 500 Kč | 550 Kč
ANETA LANGEROVÁ ~ Na radosti 2015
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.
Aneta Langerová pokračuje v úspěšném turné Na Radosti ke
stejnojmennému novému albu.
Spolu s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem Jakubem
Zitkem pracovali dva roky na písních, původní hudbě a textech. Pro
inspiraci se vydali na Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu Na
Radosti. To místo jim učarovalo a pomohlo jim přivést na svět desku
plnou příběhů.

KINO
PORTYČ
TROJICE

GALERIE PORTYČ

Pátek 22. dubna v 19:30 | 330 Kč | předplatné A | 150 minut
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
~ Městská divadla pražská + Divadlo Rokoko Praha
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her.
Děj nás zavede na soukromý večírek dvou manželských párů působících na
malé americké univerzitě. Hra boří mýtus o tzv. americkém snu, poklidný
dialog se tu záhy změní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „praní
špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní prázdnotu všech zúčastněných,
jejich traumata a také povrchnost a dutost vzájemných vztahů.
Režie: Petr Svojtka
Hrají: V. Gajerová, A. Procházka, V. Kubařová, V. Dvořák
inscenace není vhodná pro děti

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
KULTURNÍ DŮM

Pátek 29. dubna v 19:30 | 340 Kč | 90 minut
VYSAVAČ ~ STUDIO DVA Praha
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném
uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní
starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na
držku a snění. Výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím
milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

Pátek 1. dubna v 18:00 | pp 80 Kč | nm 100 Kč
PÍSŇOVÝ KONCERT
Darina Vrbová – zpěv, Lenka Ebelová – klavír, Petra Holubová – flétna, Jiří
Votýpka – housle. Host: Kateřina Slabá
Těšit se můžete na díla starších i novodobějších autorů například A.
Dvořáka, J. Brahmse, R. Schumanna, C.Debussyho, F. Loewe, A. L. Webera…
Úterý 12. března v 19:00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Pořádá Základní umělecká škola Otakara Ševčíka v Písku.
Neděle 24. dubna v 18:00 | pp 100 Kč | nm 130 Kč | sn 50 Kč
KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Cirkulované dýchání nebo-li „věčný dech“ je technika, kterou využívají
někteří hráči na dechové nástroje. Cíl je jasný – dokázat se současně
nadechnout a vydechnout. Touto technikou dýchání pak lze hrát bez
přerušení neomezeně dlouhou dobu. Zazní skladby od F. X. Richtera, B.
Smetany, C. Besozziho, F. Schuberta a dalších…
Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Martin Levický – klavír

KINO PORTYČ

~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV

GALERIE PORTYČ

Pátek 1. dubna
»» 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
»» 18:30 ~ Táta je doma | 110 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč
Sobota 2. dubna
»» 14:00 ~ Pat a Mat ve filmu | 110 Kč
»» 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
»» 18:00 ~ Rudý kapitán | 110 Kč
»» 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč
Neděle 3. dubna
»» 14:00 ~ Pat a Mat ve filmu | 110 Kč
»» 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
»» 18:00 ~ Dvojníci | 120 Kč
»» 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč
Pondělí 4. dubna
»» 17:30 ~ Dvojníci | 120 Kč
»» 20:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
Úterý 5. dubna
»» 17:30 ~ Série Divergence: Aliance | 110 Kč | dab.
»» 20:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
Středa 6. dubna
»» 17:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč
»» 20:00 ~ Trabantem do posledního dechu | 90 Kč
Čtvrtek 7. dubna
»» 10:00 ~ Rudý kapitán | 50 Kč
»» 17:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
Premiérový řecký večer ve spolupráci s řeckou restaurací Poseidon Písek
Pátek 8. dubna
»» 16:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
»» 18:30 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
Sobota 9. dubna
»» 14:00 ~ Kung fu Panda 3 3D | 140/125 Kč | dab.
»» 16:00 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
»» 18:30 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
Neděle 10. dubna
»» 14:00 ~ Kung fu Panda 3 | 125/100 Kč | dab.
»» 16:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
»» 18:30 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
Pondělí 11. dubna
»» 17:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Pád Londýna | 120 Kč | č. tit.
Úterý 12. dubna
»» 17:30 ~ Nikdy nejsme sami | 120 Kč
»» 20:00 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
Středa 13. dubna
»» 17:30 ~ Pád Londýna | 120 Kč | č. tit.
»» 20:00 ~ Nikdy nejsme sami | 120 Kč
Čtvrtek 14. dubna
»» 17:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
»» 20:00 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
Pátek 15. dubna
»» 16:00 ~ Orel Ediie | 110 Kč | č. tit.
»» 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
Sobota 16. dubna
»» 14:00 ~ Řachanda | 110 Kč
»» 16:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
»» 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
Neděle 17. dubna
»» 14:00 ~ Zootropolis: Město zvířat 3D | 160/140 Kč | dab.
»» 16:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
»» 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
»» 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
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