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BAVILO VÁS

▲DUHOVÉ DIVADLO

▲ PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

▲ VÝSTAVA FOTOKLUBU PÍSEK

DOTKNI SE PÍSKU 2019

DOTKNI SE PÍSKU 2019

▲ fotografie Tom Droppa

▲ fotografie Tom Droppa

KULTURNÍ DŮM

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

pondělí až pátek 8.—12. července od 8:00

pondělí 1. července od 19:00 | 100 Kč | senioři 80 Kč

Letní táborový kurz vhodný pro děti 5—15 let. Děti se budou
učit základní taneční techniky standardních a latinskoamerických
tanců, moderní street dance či balet. Nebude chybět ani tvoření,
procházky a hry. Celý týden bude v duchu pohádky Louskáček a
čtyři říše, kdy každý den budeme trávit čas v jedné z říší (sněhových
vloček, perníků, sladkostí a květin). Na závěr si zatancujeme na
Louskáčkově kouzelném bále, kde proběhne i korunovace královny
a krále Letní taneční školy.

Zahajovací koncert v rámci letních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro
mladé houslisty.
.....................................................................................................
čtvrtek 4. července od 19:00 | 100 Kč | senioři 80 Kč

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

JINDŘICH PAZDERA & VÁCLAV MÁCHA

PAVEL VORÁČEK

Klavírní koncert v rámci letních kurzů prof. Otakara Ševčíka.
.....................................................................................................
neděle 7. července od 19:00 | 100 Kč | senioři 80 Kč

TEREZIA HLEDÍKOVÁ & MATĚJ ARENDÁRIK

Koncert houslistky Terezie Hladíkové a klavíristy Matěje Arendárika
- účastníků Mezinárodních letních kurzů prof. Otakara Ševčíka.
.....................................................................................................
úterý 9. července od 19:00 | 100 Kč | senioři 80 Kč

BARBORA VALEČKOVÁ & STANISLAV BOGUNIA

Koncert houslistky Barbory Valečkové a klavíristy Stanislava
Bogunia v rámci Mezinárodních letních kurzů prof. Otakara Ševčíka.

od neděle 30. června | Klubovna DFŠ

XXXII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY

prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty
Od 30. června do 12. července budou v Písku probíhat opět
mezinárodní kurzy pro mladé houslisty, letos to bude již 32. ročník!
A jako vždy se jak účastníci, tak jejich lektoři, pochlubí s tím, co se
naučili na veřejných koncertech v Trojici.

pátek 12. července od 0:00 | 100 Kč | senioři 80 Kč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
Závěrečný houslový koncert účastníků Mezinárodních kurzů
prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty.

Fototip > spousty fotografií jak z hodin výuky, tak i z koncertů
samotných můžete vidět v albech fotografa Víta Valečky (bratr
houslistky Barbory Valečkové), který celý týden v Písku během
kurzů fotí: www.flickr.com/vitvalecka

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE

středa 10. července od 14:00 | Palackého sady | zdarma

PÍSEK NA LANĚ

Zveme všechny děti ve věku od 2 do 99 let do lanového parku.
Nejen děti si tak budou moci vyzkoušet lezení a otestovat svou
obratnost na nízkých lanových překážkách, na lezecké síti nebo na
slacklinech. Zkušení mistři oboru ukážou své triky!
.....................................................................................................
sobota 13. července od 17:00 | Velké náměstí | zdarma

LÉTO S BLANÍKEM

Další letní podvečer v rámci Píseckého kulturního léta, při kterém se
ve městě nemusíte nudit. Na Velkém náměstí bude koncert v rámci
programu Léto s Blaníkem. Vystoupí na něm Žlutý pes, Nerez a
Monika Absolonová.

středa 17. července od 19:00 | Palackého sady | zdarma

ELIŠKA KOTLÍNOVÁ

Eliška Kotlínová zpívá a hraje na ukulele, kytaru a klavír. V současné
době vystupuje převážně s autorskou tvorbou za doprovodu členů
kapely Votvíráci. V červnu 2018 vydala CD „Tak to zní“. V říjnu
loňského roku zveřejnila první oficiální videoklip k písničce „Na to
já nic“.
.....................................................................................................
středa 24. července od 18:00 | Palackého sady | zdarma

ZAČAROVANÝ LES

Loutkové představení BOĎI Jaroměř pro děti. Loutkářská klasika,
zahraná ovšem s velkým nadhledem. Tak trochu parodie, tak trochu
ukázka práce starých loutkářů..

PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO

Jazz, rock, pop, pohyb i divadlo
Léto ve městě nemusí být nuda. Přesvědčí vás o tom Písecké
kulturní léto, které také v letošním roce zpestří místním i turistům
prázdninové podvečery. Těšit se můžete na koncerty různých
žánrů, divadelní představení, sportovně-společenské akce.
A bonus navíc? Skoro na všechny akce je vstup zdarma.
V průběhu prázdnin se můžete těšit například na koncerty
účastníku 32. ročníku Mezinárodních kurzů prof. Otakara
Ševčíka pro mladé houslisty, kteří vám své dovednosti předvedou
v Koncertní síni Trojice hned pětkrát – 1., 4., 7., 9. a 12. července
vždy od 19 hodin. Na tyto koncerty se platí vstup 100 Kč,
seniorům stačí 80 Kč. Stejně tak si letos v létě na své přijdou
milovníci jazzové hudby. Už po třetí se do Písku vrací festival Jazz
in Písek. Na něm 2. srpna vystoupí v Palackého sadech například
Soul Sisters, Mike Parker Trio nebo Luboš Soukup Quartet feat.
Fandové aktivního trávení volného času nebo ti, kteří by
si chtěli zkusit být spidermanem, ať si zapamatují datum
10. července od 14 hodin. Tehdy totiž firma LezeTo připraví
4. ročník interaktivního zábavného odpoledne pro celou rodinu
Písek na laně. K vyzkoušení bude lanový park, slackline, lezecká
síť a další atrakce. Nejen děti si tak budou moci vyzkoušet lezení
a otestovat svou obratnost na nízkých lanových překážkách. Děti
bude zajímat i datum 24. července. Od 18 hodin jim divadlo
BOĎI Jaroměř v Palackého sadech zahraje pohádku Začarovaný
les.
Pokud patříte mezi vyznavače koncertů, na kterých se
střídají různí interpreti, pak si do deníčků zapište 13. červenec
a 14. srpen. V červencovém termínu se těšte na Velké náměstí,
kde bude od 17 hodin Léto s Blaníkem, na kterém vystoupí Žlutý
pes, Nerez a Monika Absolonová. Srpnový termín pak bude ve
znamení Óčko Tour de Park, na které od 18 hodin v Palackého
sadech vystoupí Marek Ztracený a Like-It.
V srpnu se můžete těšit mimo jiné na Kiss party, Mezinárodní
folklorní festival, koncert kapely Strings nebo Improshow.
Kompletní program Píseckého kulturního léta najdete na www.
centrumkultury.cz.

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

V ČasoPísku uvádíme kompletní program kina na daný měsíc.
Může se ovšem stát, že distributoři filmů občas změní plány, a proto
v programu dojde k drobným změnám. Před návštěvou kina si
proto, prosím, zkontrolujte aktuálnost programu na našich webových
stránkách www.centrumkultury.cz
pondělí 1. 7. od 18:00 | 120 Kč | MP | ČT | USA

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA

3. července — 2. srpna

Natasha je dívka, která nevěří na osud ani na sny, a spoléhá se
pouze na vědu a fakta. Až do magického okamžiku, kdy osud
zasáhne a ona uprostřed horkého dne na rušné newyorské ulici
narazí na Daniela, nevyléčitelného romantika.
......................................................................
pondělí 1. 7. od 20:30 / úterý 2. 7. od 20:30
140 Kč | 15+ | ČT | USA

Tvorba malířky a fotografky se v současnosti zaměřuje převážně na
malbu na plátna větších rozměrů s námětem divokých zvířat a koní,
tvorbě multimateriálových abstraktních a dekorativních obrazů,
umělecké fotografii a digitálnímu kombinování malby, kresby
a fotografie, kterou nazývá „photo-painting“.

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložilli démony
posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími
artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním.
......................................................................
úterý 2. 7. od 18:00 | 140 Kč | MP | ČT | UK

Na výstavě ale budou k shlédnutí i klasická témata, jako jsou krajinky
a příroda na menší formáty. Mediem jsou převážně akrylové barvy.

Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis,
spojili síly a natočili originální a hravou komedii o muzice a
lásce.
......................................................................
středa 3. 7. od 18:00 | 100 Kč | 15+ | ČT | USA

RNDr. Helena Grocholová ~ „obrazy“

V roce 2007 obdržela Evropskou cenu za výtvarné umění
udělovanou European Union of Arts v Praze. V loňském roce
obdržela Uměleckou cenu Českomoravské myslivecké jednoty
(ČMMJ) za propagaci myslivosti ve výtvarném umění a ve výtvarné
soutěži vyhlašované časopisem Myslivost získala vloni 1. místo.
Výstava bude zpřístupněna (zahájena bez vernisáže) 3. července
a ukončena 2. srpna 2019.
.....................................................................................................
Otevírací doba Galerie Portyč je:
od úterý do pátku 12:00—17:30 a v sobotu 14:00—17:00

ANNABELLE 3

YESTERDAY

JOHN WICK 3

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják
John Wick v patách celou armádu lovců odměn usilujících o
získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu.
......................................................................
čtvrtek 4. 7. od 20:30 (3D) / pátek 5. 7. od 18:00 (3D)
sobota 6. 7. od 20:30 (3D) / neděle 7. 7. od 18:00 (3D)
3D 160 / Kč 2D 140 Kč | MP | USA

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Spider-Man se setkává s novou zodpovědností.
......................................................................
čtvrtek 4. 7. od 18:00 / sobota 6. 7. od 18:00
130 Kč | 15+ | USA

SRÁŽKA S LÁSKOU

Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár,
kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně nedali.
......................................................................
pátek 5. 7. od 20:30 / neděle 7. 7. od 20:30
120 Kč | 15+ | ČT | Švédsko USA

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

Poklidné městečko Centerville se ocitá v centru války s hordami
zombie vylézajících z hrobů.
......................................................................
sobota 6. 7. od 16:00 (3D) / neděle 7. 7. od 16:00
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20Kč| MP | DB | F

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Co se jim honí hlavou, když skončí v rukou veterináře, nebo
když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte?

LETNÍ KINO hvězdy pod hvězdami
úterý 2. 7. od 21:30 | 100 Kč | 12+ | DB

AVENGERS: ENDGAME

......................................................................
středa 3. 7. od 21:30 | 100 Kč | 12+ | ČT | USA, Jap.

GODZILLA 2: KRÁL MONSTER

Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s
jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury.
......................................................................
čtvrtek 4. 7. od 21:30 / středa 17. 7. od 21:30
120 Kč | MP | ČT | USA

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA

Natasha je dívka, která nevěří na osud ani na sny, a spoléhá se
pouze na vědu a fakta. Až do magického okamžiku, kdy osud
zasáhne a ona uprostřed horkého dne na rušné newyorské ulici
narazí na Daniela, nevyléčitelného romantika.
......................................................................
pátek 5. 7. od 21:30 / neděle 7. 7. od 21:30
3D 160 Kč / 2D 140 Kč | MP | USA

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA

Spider-Man se setkává s novou zodpovědností. Ve světě, který
se navždy změnil, na něho ale čekají nové hrozby.
......................................................................
sobota 6. 7. od 21:30
120 Kč | MP | DB | Čína Indie Hongkong USA

PSÍ POSLÁNÍ 2

Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování
celosvětově úspěšného rodinného filmu.
......................................................................
úterý 9. 7. od 21:30 / středa 24. 7. od 21:15
120 Kč | MP | DB | UK USA

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu
globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v
organizaci Mužů v černém.
......................................................................
středa 10. 7. od 21:30 | 140 Kč | MP | ČT | UK

YESTERDAY

Danny Boyle a scenárista legendárních komedií
Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou
komedii o muzice a lásce.
......................................................................
čtvrtek 11. 7. od 21:30 / neděle 14. 7. od 21:30
120 Kč | 15+ | ČT | USA

KOŘIST

Když na malé floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se
Haley ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože chce najít
ztraceného otce, jenže i ona sama se brzy ocitne v nesnázích.
......................................................................
pátek 12. 7. od 21:30 / pondělí 15. 7. od 21:30
120 Kč | MP | USA

LATE NIGHT

Katherine Newbury vede úspěšnou večerní talkshow,
ale sledovanost klesá a hlavní hvězda je kritizována
za to, že údajně nenávidí ženy.

sobota 13. 7. od 21:30 | 130 Kč | MP | DB | F

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné
lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou
planetu.
......................................................................
úterý 16. 7. od 21:30

ANNABELLE 3

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložilli démony
posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími
artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním.
140 Kč | 15+ | ČT | USA
......................................................................
čtvrtek 18. 7. od 21:15 | 120 Kč | 15+ | ČT | USA

SPOLUJÍZDA

Když krotký řidič Uberu nabere do svého auta dalšího
zákazníka, rozezleného inkognito policajta, který je na stopě
brutálního vraha, čeká ho šílená jízda, během které si musí
zachovat zdravý rozum a pětihvězdičkové hodnocení.
......................................................................
pátek 19. 7. od 21:15 | 130 Kč | MP | DB | SRN

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky
sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze
svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že
jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.
......................................................................
sobota 20. 7. od 21:15 | 130 Kč / <15 -20Kč| MP | DB | USA

LVÍ KRÁL

Režisér Jonh Favreau vypráví animovanou klasiku za pomoci
nových filmových technologií a uvádí známé postavy na
stříbrné plátno zcela novým, realistických způsobem.
......................................................................
čtvrtek 25. 7. od 21:15 / neděle 28. 7. od 21:15

DĚTSKÁ HRA

Andy dostane od mámy k narozeninám úchvatnou hračku,
nejnovější výkřik technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to
není jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo
neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda a s vynalézavostí
těch největších psychopatů.
120 Kč | 15+ | ČT | USA Kanada F
......................................................................
sobota 27. 7. od 21:15
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20Kč| MP | DB | F

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Co se jim honí hlavou, když skončí v rukou veterináře, nebo
když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte?
......................................................................
středa 31. 7. od 21:15 | 120 Kč | 12+ | ČT | Francie

IBIZA

Ibiza je ideální podívanou pro fanoušky bláznivých
dovolených Griswoldovic rodiny s Chevy Chasem
v hlavní roli.

POZVÁNKA DO DIVADLA…

… A NA JAZZ

Divadelní podzim již před prázdninami!

Jazzový Písek

Stalo se dobrým zvykem, že ještě před odjezdem na dovolenou
si divadelní abonenti vyberou podzimní předplatné. Relaxují pak
s vědomím, že léto sice jednou skončí, ale oni už se mohou těšit na
podzimní návštěvy Divadla Fráni Šrámka. Ani letos neuděláme
výjimku a už v těchto dnech vám nabízíme výběr nově ze třech
skupin. K |A| a |B| jsme přidali ještě |C|.
Skupinu |A| nazýváme Výběrové předplatné a chceme v ní
divákům nabídnout představení, která jsou oceňována jak
publikem, tak divadelními kritiky. V této řadě jsou zahrnuta čtyři
představení – Revizor, Maryša, Soukromé rozhovory a Kleopatra.
Pokud se chcete v divadle hlavně smát, pak vás zaujme skupina
|B| - Odlehčené předplatné. V tom vám v průběhu podzimu a zimy
nabídneme pět komedií - Drahá legrace, Lež, Smím prosit?...,
Habaďůra a Čarodějky v kuchyni. Vyvážené předplatné |C|
jistě potěší ty, kteří smích a veselí rádi proloží i vážnější notou.
Těm nabídneme představení Gedeonův uzel, Oscar pro Emily,
Fantastická žena, Pokoušení a Scény z manželského života.
Současní předplatitelé by si své podzimní předplatné
měli v divadle objednat do 12. 7. 2019. Ucelenou nabídku
obdrží v nejbližších dnech do svých dopisních a e-mailových
schránek. Pokud o předplatném také uvažujete, najdete leták
s celou nabídkou na pokladně v Kulturním domě nebo na
www.centrumkultury.cz. Od 19. 7. 2019 uvolníme předplatné i
pro ostatní zájemce. A od 19. 8. 2019 budou zbylá místa na
přestavení dána do prodeje jednotlivě.
Proč se stát abonentem? Vstupné vás vyjde levněji, než když
si lístky budete kupovat na každé představení zvlášť. Celou
sezónu budete sedět na vámi vybraném místě. Nemusíte shánět
a opatrova lístky. Dostanete abonentku, kterou se vždy jen
prokážete u vstupu a kterou můžete klidně půjčit rodičům, dětem,
kamarádům. Nově navíc získáte slevu při koupi více abonentních
skupin a taky se coby abonent dostanete levněji na představení
mimo vaši zakoupenou skupinu. Prostě samá pozitiva a klady.
Přejeme vám krásné léto a na podzim se s vámi těšíme v divadle
nashledanou.

V pátek 2. srpna bude v Písku nezvykle silná koncentrace
světově uznávaných jazzmanů. V Palackého sadech se totiž
uskuteční už třetí ročník mezinárodního jazzového festivalu pod
širým nebem JAZZ IN PÍSEK, který pořádá Centrum kultury
města Písek. Letos se od 17 hodin představí Soul Sisters, NejtekKlápště-Wróblewski, Mike Parker Trio a Luboš Soukup Quartet.
Znalci jazzu už tuší, že je čeká odpoledne a večer z říše snů a
lahůdek.
Soul Sisters je projekt zpěvačky Lucie Víškové, díky kterému
uslyšíte nejslavnější hity Stevieho Wondera, Arethy Franklin
a dalších interpretů v originálním podání s prvky jazzu, latin
music a soulu. Zpěvačku doprovázejí Jakub Urban na klavír a
keyboards, Jakub Antl na baskytaru a Ondřej Sluka na bicí.
Nejtek-Klápště-Wróblewski je projekt tří výrazných osobností
české hudební scény, které působí v různých tělesech napříč žánry.
Kapela kombinuje vlivy jazzové tradice, současné vážné hudby
i hudby lidové. Michal Nejtek, významný skladatel soudobé
hudby, a Michal Wróblewski, leader několika českých, norských
i mezinárodních těles, již řadu let plánovali vznik společného
hudebního projektu. Po návratu Michala Wróblewského z Osla,
se tento plán konečně mohl uskutečnit. Oba hudebníci si ke
svému záměru přizvali výborného basistu, Miloše Klápště, který
je jedním z nejvyhledávanějších basistů v Čechách.
Mike Parker Trio tvoří skladatel a hráč na kontrabas z New
Yorku Mike Parker dohromady s dvojnásobným držitelem
nominace na cenu Grammy, bubeníkem Frankem Parkerem a
polským hráčem na tenorsaxofon z Krakova, Slawkem Pezdou.
Jako jazzové trio přidávají do své hudby syrovou energii
rocku, citlivost hudby klasické, strukturální plochy avantgardy a
rytmickou a harmonickou pestrost moderního jazzu.
Luboš Soukup Quartet feat je mezinárodní projekt,
který propojuje netradičním způsobem skandinávský a
středoevropských přístup k jazzu. Kvartet interpretuje převážně
kompozice Luboše Soukupa, ale nebojí se ani volné improvizace.
O stabilní rytmický základ projektu se stará dánský basista
Morten Christian Haxholm Jensen a vyzrálý dánský bubeník
Morten Hæsum. Oba dva patří ke špičkovým muzikantům, kteří
sklízejí úspěchy i za hranicemi Skandinávie. Kvartet doplňuje
německý pianista Christian Pabst, výjimečně lyrický hudebník.
Tak nezapomeňte, že 2. srpna vedou cesty všech milovníků
jazzu do Písku.

KULTURNÍ DŮM PRO VŠECHNY

Co se děje v kulturáku, když se nic neděje?
Kulturní dům někdy v životě určitě navštívil každý z nás. Co se tu ale děje,
když se zdánlivě nic neděje? To ten ohromný dům jen tak leží ladem?
Nebojte, neleží. To bychom nedopustili. Konají se tu akce pro uzavřené
skupiny – konference, školení, firemní a rodinná setkání, cvičení, taneční
kroužky…

PŘIPRAVUJEME

2. srpna | Palackého sady

JAZZ
IN PÍSEK
.......................................................................................................
17. srpna | Letní kino

KISS
PARTY
.......................................................................................................
22.–25. srpna | Palackého sady

Kulturní dům byl v Písku postaven za podpory města a národního podniku
Jitex jako „Klub pracujících“ na konci 50. let ve stylu pozdní sorely. V roce
2004 byl zrekonstruován a zmodernizován.

MEZINÁRODNÍ
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
.......................................................................................................

Většinu akcí v Kulturním domě organizuje Centrum kultury města Písek, ale
všechny prostory je možné si také pronajmout. Stačí přijít nebo zavolat
do Kulturního domu a domluvit se, jakou akci a kdy chcete pořádat. Rádi
vám poradíme, jaký prostor bude pro vaše potřeby nejlepší, vypočítáme
výši nájmu, případně i zajistíme produkční, technické, cateringové
a propagační služby.

.......................................................................................................
11. září | Kulturní dům

Velký sál může být využit mnoha způsoby díky tzv. „elevaci“, unikátnímu
zasouvacímu hledišti. To je buď schované pod podlahou a sál je tak
připravený především na plesy, koncerty a konference. Nebo je hlediště
vytažené a v tu chvíli se z Velkého sálu stává sál divadelní.
Hudební sál často slouží komorněji laděným koncertům, ale také
ke školením, přednáškám a výstavám. Někdy se tu dokonce
i cvičí nebo tančí. Z oken sálu je nádherný výhled na řeku Otavu,
na Kamenný i Nový most.
Sál Loutkový neslouží jen pro loutkové divadlo a představení pro
děti, ale konají se v něm i různá školení a přednášky. V.I.P. salonek
je určen pro menší školení a oslavy. Tato prosluněná místnost nabízí
příjemné soukromí, vlastní bar a audiovizuální techniku.
Klub Uhelna v přízemí Kulturního domu nepřišel ke svému jménu
náhodu. Bývalý sklad uhlí je dnes určen zejména pro koncerty
menších rockových kapel a zároveň slouží jako sdílená zkušebna.
Pokud máte kapelu, ale chybí vám zkušebna, můžete využít tu
v Kulturním domě. K dispozici je v ní ozvučení, bicí a nástrojová
aparatura.
Tak co, máte chuť zorganizovat v píseckém Kulturním domě
nějakou akci? Těšíme se na vás.

28. srpna | Palackého sady

STRINGS

STROMBOLI
.......................................................................................................
13. října | Trojice

VILÉM
VEVERKA & KATEŘINA ENGLICHOVÁ
..................................................................................................................
22. října | Divadlo Fráni Šrámka

LADISLAV
ZIBURA ~ PRÁZDNINY V EVROPĚ
..................................................................................................................
23. října | Divadlo Fráni Šrámka

VÁCLAV
NECKÁŘ & BACILY
..................................................................................................................
29. října | Divadlo Fráni Šrámka

VANDRÁCI
VAGAMUNDOS
..................................................................................................................
6. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

DASHA,
PAJKY PAJK & EPOQUE QUARTET
..................................................................................................................
26. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

JAKUB
SMOLÍK ~ 60
..................................................................................................................
4. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

DVA
NAHATÝ CHLAPI
..................................................................................................................
10. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

RADŮZA

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Mike Parker Trio/Quartet (NY)
Soul Sisters
Nejtek–Klápště–Wróblewski
Luboš Soukup Quartet
feat. David Dorůžka

2/8/19

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
MP ~ mládeži přístupno
12+ / 15+ ~ od 12 / 15 let
DB / ČT ~ dabing / ČT
pp / nm ~ předprodej / na místě
90´ bp / sp ~ 90 minut bez / s přestávkou
SP ~ Senior Pas
~~~~~~~
Změna pořadů, termínů a cen vyhrazena.
Aktuální informace týkající se pořadů
jsou vždy na našem webu.
~~~~~~~
Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line
nebo v pracovní dny:
na pokladně KD (382 734 711) 12:00–16:00
(prázdninový provoz)
~~~~~~~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na:
marketing@centrumkultury.cz
Uzávěrka na srpen > pátek 12. července
~~~~~~~
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
~~~~~~~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 2000 výtisků
~~~~~~~
k dostání zdarma na všech pobočkách CkmP +
Až na půdu / Caffe Concurrence / Divadlo Pod Čarou
Finanční úřad / Kantýna / Kozlovna / La Sabbia
Městská knihovna / Městský úřad / Natural
Nemocnice Písek / Pizzeria San Marco / Poliklinika
Řecká rest. Poseidon / U Reinerů / Vykulená sova / ZUŠ
+ Mirovice: OÚ / ZŠ / COOP / hospoda / trafika u Jarušky
+ Strakonice: Velký tabák Maxim

www.centrumkultury.cz

