ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V KVĚTNU 2019
čtvrtek 2. 5.

pátek 3. 5.

úterý 7. 5.

úterý 7. 5.

čtvrtek 9. 5.

pátek 10. 5.

pondělí 13. 5.

pondělí 13. 5.

úterý 14. 5.

středa 15. 5.

ÍRÁN, POTOMEK PERSKÉ ŘÍŠE
MÝTY A REALITA
Přednáška PhDr. Ludmily Žlábkové
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
ŠKWOR
Unplugged Tour 2019
Koncert na stání
Pořadatel: UFFO
UFFO ** otevření sálu v 19:00, začátek koncertu ve 20:00 **
VYPRODÁNO
MEDOVÁ KRÁLOVNA
Představení Divadla DRAK Hradec Králové
pro MŠ a 1. - 2. třídy ZŠ
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 8:30 a 10:00
POVÍDÁLCI
Akce pro děti a rodiče
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 9:00
BESEDA S HEREČKOU A SPISOVATELKOU
MARIÍ DOLEŽALOVOU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 16:00
THE RITE OF SPRING
(SVĚCENÍ JARA)
Delikatesy: Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)
Fyzické divadlo/taneční představení
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
Akce pro rodiče s dětmi
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov - pobočka HSM ** 9:00
DETEKTOR LŽI
Činoherní divadlo A:
Divadelní spolek Kašpar, Praha
Komedie o pravdě
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
POLITIKA, KTERÁ NÁS DOVEDLA K MNICHOVU
Přednáška RNDr. Miroslava Kejzlara
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 17:00
SENIOŘI A „ŠMEJDI“
Přednáška nprap. Lukáše Vincence
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 10:00

středa 15. 5.

čtvrtek 16. 5.

pátek 17. 5.

sobota 18. 5.

úterý 21. 5.

středa 22. 5.

čtvrtek 23. 5.

čtvrtek 23. 5.

pátek 24. 5.

pátek 24. 5.

úterý 28. 5.

29. 5. - 2. 6.

ELLING A KJELL BJARNE
ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Činoherní divadlo A: Pantheon Production s.r.o.
Náhradní titul za představení Cena za něžnost
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00 ** VYPRODÁNO
ŽENY VE VÁLCE 1939 - 1945 (1. ČÁST)
Přednáška Vladimíra Víta
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
THRILLER FIGAROVA SVATBA
Divadlo a hudba: Run OpeRun
Opera naprosto jinak
Pořadatel: UFFO
UFFO ** 19:00
PO STOPÁCH JARNÍHO GRÁLU
Dobrodružná výprava přírodou pro děti od 5 let
Pořadatel: UFFO
Městský park (za lesnickou školou) ** průběžný start 13:30 - 14:30
TAM POD TĚMI KERKONOŠI
Hudebně taneční program souboru ZHOR
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00
CHOREA CORCONTICA A HOSTÉ
Tradiční jarní koncert smíšeného pěveckého sboru
Pořadatel: Chorea Corcontica
Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
DRÁČEK
Akce pro děti od 6 do 12 let
Pořadatel: Městská knihovna Trutnov
Městská knihovna Trutnov ** 16:00
MEČ JAKO PRŮVODCE ČLOVĚKA STALETÍMI
Přednáška Václava Němce
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, UFFO a město
Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15:30
PÍSNĚ NA CESTY KRAJINAMI DUŠE
Lidové písně a skladby české, maďarské a bulharské hudby
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 18:00
JARNÍ KONCERT ZUŠ
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Koncertní síň B. Martinů ** 17:30
CIRK-UFF
9. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu
Pořadatel: UFFO
Více informací: www.cirkuff.cz

čtvrtek 30. 5.

pátek 31. 5.

ŽENY VE VÁLCE 1939 - 1945 (2. ČÁST)
Přednáška Vladimíra Víta
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ** 17:00
ZUŠ OPEN 2019
Vystoupení hudebních souborů, sborů a orchestrů; výtvarné
workshopy
Pořadatel: ZUŠ Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 14:00

VÝSTAVY
do 12. 5.

do 26. 5.

do 4. 6.

do 7. 6.

do 23. 6.

1. - 31. 5.

4. 5. - 30. 6.

16. 5. - 20. 6.

DĚTI NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a OV ČSBS Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
ARCHEOLOGIE TRUTNOVSKA
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
SIMONA BLAHUTOVÁ: A_TEN_TÁTY_ _
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
JAZZ WORLD PHOTO 2019
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
U KRKONOŠSKÉHO TKALCE
Interaktivní výstava tkalcovství a dalších řemesel
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** středa - sobota 10:00 - 15:00
ONDŘEJ PAVELKA: ArtOP
Vernisáž 3. 5. od 17:30
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo (Bulharská 63)
JIŘÍ GRUS: ATELIÉR
Vernisáž 15. 5. od 17:00
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova

KURZY

1. - 31. 5.

RUKODĚLNÉ KURZY, které pořádá Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem, Voletiny 22
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
DÍLNIČKY PRO DĚTI
Vyrobíte si bylinkové mýdlo, svíčku anebo produkt z ovčí vlny či
tkaný kobereček.
středa - sobota 10:00 - 15:00 ** cena 70 Kč

pátek 10. 5.

sobota 11. 5.

čtvrtek 16. 5.

sobota 18. 5.

sobota 18. 5.

neděle 19. 5.

SLAMĚNÉ OŠATKY
Naučíte se plést ošatky ze žitné slámy tradiční spirálovou technikou,
seznámíte se s pomůckami a materiály.
16:00 ** cena 300 Kč
PLETENÍ KOŠŮ Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Naučíte se připravit si proutí k pletení, techniku pletení, uzávěrku
košů, ucho.
9:30 - 16:00 ** 1.200 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Vyrobíte si hedvábné šály malované na rámu.
16:00 ** cena 320 Kč
KOVOVÉ ŠPERKY
Vyrobíte si drátovaný šperk či šperky ze zipů - originální nápad.
Naučíte se i zhotovit bižuterní komponenty k dokončení.
10:00 ** cena 300 Kč
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
Vyzkoušíte si techniku točení na kruhu a vyrobíte si hrnečky či
misku, které můžete ozdobit engobami či jinak dekorovat.
14:00 ** cena 450 Kč
STUŽKOVÁ VÝŠIVKA
Netradiční výšivka použitelná na tašky, oblečení, polštáře, dekorativní
předměty a mnohé další. Vyšívání není příliš náročné a některé
způsoby dobře zvládají i starší děti.
10:00 ** cena 300 Kč

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

DĚTI NEPŘÁTEL ŘÍŠE
Výstava připomíná prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů válečné osudy
dětí z Protektorátu Čechy a Morava, jejichž příbuzní se zapojili do protinacistického
odboje a za tuto svoji odbojovou činnost byli popraveni. Nacisté jejich potomky
označili za „děti nepřátel Říše“ a internovali je ve zvláštních táborech. Zprvu bylo 46
dětí ve věku od 2 do 16 let drženo na zámečku Jenerálka v Praze, od dubna 1944 do
dubna 1945 pak v internačním táboře ve Svatobořicích na jižní Moravě. Poslední měsíc
války prožily děti v pracovním táboře v Plané nad Lužnicí.
Výstava, pořádaná s Českým svazem bojovníků za svobodu - Oblastním výborem
Trutnov, potrvá do 12. 5.

ARCHEOLOGIE TRUTNOVSKA
Výstava představuje výsledky vybraných archeologických akcí na Trutnovsku.
Prezentovány jsou nejen nálezy z pravěku (např. lokality Studenec, Voletiny,
Stanovice, Dvůr Králové nad Labem), ale i z období středověku a novověku (např.
nálezy depotů mincí z Radče a Libotova, nálezy z hradů Vízmburku a Bradla, z kostelů
ve Velkém Vřešťově a Starých Bukách nebo ze sklepení v Jihoslovanské ulici v
Trutnově). Návštěvníci se prostřednictvím památek hmotné kultury seznámí s
průřezem dějin Trutnovska od nejstarších dokladů lidské činnosti až po relativně
nedávnou minulost, zastoupenou např. nálezy z války roku 1866.

Výstava potrvá do 26. 5.

LETECKÝ KONSTRUKTÉR IGO ETRICH
A LETEC MANFRED VON RICHTHOFEN
Výstava prostřednictvím dobových fotografií představuje leteckého konstruktéra a
průkopníka letectví v Rakousku-Uhersku Igo Etricha (1879 - 1967), rodáka z Horního
Starého Města u Trutnova, jehož kluzáky a zejména letadla (Holubice, Vlaštovka) se
zapsaly do dějin letectví. Druhou osobností, kterou výstava připomíná, je německý
pilot Manfred von Richthofen (1892 - 1918), rodák ze slezské Vratislavi, který prožil
mládí ve Svídnici a proslul jako nejúspěšnější letecký stíhač první světové války,
jemuž je připisováno 80 sestřelů.
Výstava potrvá do 23. 6.

ÍRÁN, POTOMEK PERSKÉ ŘÍŠE - MÝTY A REALITA
Cestovatelka PhDr. Ludmila Žlábková prostřednictvím vlastních zážitků a fotografií
prozradí, jak změní čtrnáct dnů pohled na Írán, zemi, která je téměř třikrát větší než
Francie a žije tu přes 80 milionů obyvatel. Cestu do Íránu většinou předchází
předsudky a obavy. Vše je ale jinak. Navíc realita předčí veškerá pozitivní očekávání,
která cestovatel dobrodruh mohl na počátku mít. Írán je nejen důstojným dědicem
starobylých říší, ale současně přívětivou zemí plnou lidí s otevřeným srdcem. Je zemí s
bohatou a rozmanitou přírodou, která se může na první pohled zdát kamenitá a
vyprahlá, ovšem ona skrývá nejedno překvapení. Kde jinde se jeden den koupete ve
vodách Perského zálivu, druhý již můžete lyžovat téměř ve čtyřech tisících metrech na
sjezdovce nad Teheránem. Kde jinde prožíváte současně všechna čtyři roční období?
Kde jinde ale nesmí ani cizinec požívat alkohol? Kde jinde si žena nedovolí vyjít na
ulici prostovlasá?
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. od 17:00. Vstup volný.

BESEDA S HEREČKOU A SPISOVATELKOU
MARIÍ DOLEŽALOVOU
Populární herečka, spisovatelka a blogerka Marie Doležalová prožila dětství v
Trutnově. V besedě zavzpomíná na svoji účast v taneční soutěži StarDance aneb Když
hvězdy tančí, kterou v roce 2015 vyhrála, dále na své divadelní, televizní a filmové
role a představí i svoji novou knihu vzpomínek na dětství s názvem Jeden kopeček
šmoulový.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. mimořádně od 16:00. Vstup volný.

ŽENY VE VÁLCE 1939 - 1945 (1. ČÁST)
V letech 2. světové války oblékly statisíce žen uniformu, aby se zapojily po boku mužů
do válečného úsilí svých zemí. Jejich působení a osudy některých z nich jsou tématem
dvou přednášek Vladimíra Víta. V první se seznámíme s úlohou žen v ozbrojených
silách Německa, Velké Británie a USA. I když ženy v armádách těchto států zpravidla
nezasahovaly do bojových akcí přímo, jejich podíl na nich byl veliký. Pomáhaly řídit
chod vojenské mašinerie i válečných operací, bojovaly v týlu protivníka jako členky
odboje, ošetřovaly raněné i přelétaly bojové letouny k operačním letkám. Ať již při
tom bojovaly za jakoukoliv zemi, vždy pevně věřily tomu, že bojují na správné straně.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. od 17:00. Vstup volný.

MEČ JAKO PRŮVODCE ČLOVĚKA STALETIMÍ
Václav Němec se ve své přednášce bude věnovat historii a využití meče v období od
raného středověku do současnosti. Popíše, jak meč vypadá a z čeho se skládá. Svoji
pozornost pak zaměří na jeho bojové využití, jako například v legendární bitvě u
Grunwaldu roku 1410. Připomene i úlohu meče jako vykonavatele spravedlnosti, jako
tomu bylo v případě popravy 27 českých pánů 21. 6. 1621. Poslední úlohu si meč
udržel až do dnešních dnů. Bývá totiž často využíván pro ceremoniální účely.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. od 17:00. Vstup volný.

ŽENY VE VÁLCE 1939 - 1945 (2. ČÁST)
Druhá přednáška Vladimíra Víta je věnována ženám, které oblékly uniformu Rudé
armády a Československé vojenské jednotky v SSSR. Tyto ženy se aktivně účastnily
bojových operací se zbraní v ruce po boku mužů přímo v prvních liniích. Seznámíme
se s osudy odstřelovaček, pilotek stíhacích a bombardovacích letounů, obsluh
protiletadlových děl či zdravotnic a spojařek. Poznáme ale i práci pekařek, pradlen či
učitelek mateřské školy při československé jednotce v SSSR, tedy žen, o kterých se do
dnešních dnů nemluví vůbec. Bojovaly stejně statečně jako muži, ale žily jako ženy.
Co je však čekalo, když se vrátily z války domů jako vítězové…?
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. od 17:00. Vstup volný.

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou
architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá výstava o prusko-rakouské válce přibližuje nejen bitvu u Trutnova 27. 6.
1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního
bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z
nich do pruského Hlohova.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

JIŘÍ GRUS: ATELIÉR
Pohled do uměleckého ateliéru bývá vždy vzrušující. A přesně taková bude i výstava
trutnovského rodáka Jiřího Gruse (1978), který pro Galerii města Trutnova připravil
svoji první samostatnou výstavu nazvanou Ateliér. Jiří Grus je už řadu let právem
označován jako nejvýznamnější postava českého komiksu, a to především díky
naprosto jedinečnému kreslířskému nadání. Jeho nejrozsáhlejším počinem je výtvarná
podoba komiksu Drak nikdy nespí vypracovaného na motivy legendy o založení
našeho města (vydalo v roce 2015 sdružení Trutnov - města draka). Kreslířský talent
zúročil také v dalším odvětví, kterému se už více než deset let profesionálně věnuje - v
ilustraci. I v tomto žánru se vypracoval na pozici jednoho z nejvyhledávanějších
současných autorů. Právě jeho ilustrátorská tvorba je stěžejní pro trutnovskou expozici,
která nabídne pohled nejen do zákulisí autorova ateliéru, ale představí v kompletním

průřezu desetiletou spolupráci s nakladatelstvím Karolinum. Pro edici Modern Czech
Classics ilustroval 11 klasických děl české literatury (jde např. o díla B. Hrabala, K.
Poláčka, E. Basse, V. Vančury, J. Haška aj.) a v letošním roce do sbírky české klasiky
přibyly také ilustrace k románu Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, který vyšel v
nakladatelství Albatros.
Přestože je Jiří Grus v současnosti ceněn pro své bravurní kreslířské schopnosti, jeho
akademické vzdělání bylo zaměřeno na malbu (po absolutoriu na Střední grafické
škole Václava Hollara vystudoval ateliér klasické malby prof. Zdeňka Berana), a tak
nebudou návštěvníci ochuzeni ani o ukázku z jeho doposud málo prezentované
malířské tvorby.
Vernisáž proběhne ve středu 15. 5. od 17:00, úvodní slovo pronese ředitelka Galerie
města Trutnova Lucie Pangrácová a vystoupí kapela Rowná záda. Výstava potrvá do
20. 6.
Dále k výstavě proběhne ve středu 5. 6. od 17:30 setkání s autorem, na kterém
osobně přiblíží práci ilustrátora a malíře.

JAZZ WORLD PHOTO 2019
Pořadatel: Galerie města Trutnova a Alternativa pro kulturu, z. s.
Letos v návaznosti na známý hudební festival Jazzinec probíhá již šestý ročník
celosvětové soutěže Jazz World Photo, do které se mohli přihlásit fotografové bez
jakýchkoli limitů, ovšem pouze s jediným snímkem vycházejícím ze světa jazzu, blues
a world music či přidružených žánrů. Odborná mezinárodní porota opět vybrala třicet
nejlepších fotografií, a právě ty můžete spatřit poprvé na výstavě v prostorách
Městského úřadu Trutnov, než jako každý rok poputuje do dalších galerií a na řadu
festivalů po České republice i dále do Evropy. Nad Jazz World Photo převzal záštitu
náměstek Ministerstva zahraničních věcí ČR Tomáš Kryl.
Výstava potrvá do 7. 6.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

POVÍDÁLCI
úterý 7. 5. ** 9:00 ** oddělení pro děti
Akce je určena dětem a rodičům na rodičovské dovolené. Program probíhá volnou
formou a je přizpůsoben věku a počtu přítomných dětí. Popovídáme si o broučcích,
motýlech a ptáčcích. Společně si vyrobíme záložku do knížky.

KNÍŽKY PRO MALÉ NEPOSEDY
pondělí 13. 5. ** 9:00 - 11:00 ** pobočka HSM
Zveme všechny maminky, aby se svými ratolestmi přišly strávit pěkné dopoledne do
naší pobočky v Horním Starém Městě. Budou na ně čekat malí kamarádi a pěkné
knížky. Těšíme se na vás.

POLITIKA, KTERÁ NÁS DOVEDLA K MNICHOVU
úterý 14. 5. ** 17:00 ** studovna
Zveme širokou veřejnost již podruhé na zajímavou přednášku RNDr. Miroslava
Kejzlara. Dozvíme se, jaké byly skutečné okolnosti „Mnichova“, odpovíme si na
otázku, zda se opravdu jednalo o zradu spojenců a nehrálo roli také selhání našich
politických elit. Zjistíme, jakou úlohu v politickém vývoji hrály principy geopolitiky a

zákonitosti mocenské rovnováhy. Pan Kejzlar nás seznámí i s tehdejším francouzským
premiérem Édouardem Daladierem a nastíní nám dopad jeho jednání v klíčových
událostech září 1938.

SENIOŘI A „ŠMEJDI“
středa 15. 5. ** 10:00 ** studovna
Zveme seniory a jejich rodinné příslušníky na přednášku vrchního inspektora nprap.
Lukáše Vincence. V rámci prevence návštěvníkům poradí, jak se bránit nečestným
taktikám firem i jednotlivců. Varovat bude zejména před telekomunikačními „šmejdy“,
kteří se svými nabídkami a podvody oslovují zejména seniory a ti se potom dostávají
do svízelné finanční i životní situace. Pan Vincenc udělí základní preventivní rady, jak
těmto situacím předejít i jak je popřípadě řešit.

DRÁČEK
čtvrtek 23. 5. ** 16:00 - 17:00 ** oddělení pro děti
Zveme všechny malé čtenáře se zájmem o knihy a práci v knihovně na další setkání
klubu Dráček. Budeme si číst z knížek Ondřeje Sekory. Akce je určena dětem od 6 do
12 let.

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ S ANDERSENEM
V noci z 29. na 30. 3. proběhla v pobočce v Horním Starém Městě další společná Noc s
Andersenem. Tento rok byl věnován pohádkovým postavičkám z knížek Ondřeje
Sekory. Děti přišly v přestrojení za Berušky, Brouka Pytlíka, Ferdu mravence. Na 12
malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě soutěží, her a překvapení. Po
splnění všech náročných úkolů se děti uložily ke spaní. Některé si ještě četly při
baterce. Po málo prospané noci a sladké snídani si děti odnesly na památku drobné
dárečky. Věříme, že to byla pro malé nocležníky nezapomenutelná noc.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

TAM POD TĚMI KERKONOŠI
úterý 21. 5. ** 18:00 ** Koncertní síň B. Martinů
Folklorní soubor ZHOR vám představí hudebně taneční program z Krkonoš a
Podkrkonoší. Představení s názvem Tam pod těmi Kerkonoši vás provede písní a
tancem všemi ročními obdobími. Vloni byl FS ZHOR pozván na Mezinárodní
folklorní festival v Červeném Kostelci, kde s podobným programem sklidil velký
úspěch. Přijďte se i vy podívat na to, jak bývávalo v Krkonoších v dobách, kdy k sobě
lidé měli blíž a tradice utvářely rámec životního cyklu v horách.
Program připravily Drahomíra Tvrdíková a Lenka Jiranová (hudební obor) a Jana
Michaličková (taneční obor).

PÍSNĚ NA CESTY KRAJINAMI DUŠE
pátek 24. 5. ** 18:00 ** Koncertní síň B. Martinů
Přijďte se zaposlouchat do lidových písní a skladeb české, maďarské a bulharské
hudby. Uslyšíte písně inspirované lidskými emocemi v zajímavých vícehlasých
úpravách a capella.

Účinkují: žáci sólového zpěvu Yanky Stránské, komorní sbor Bosorky. Hosté: Lukáš
Červený - housle, Tomáš Taláb a Martin Taláb - klavír, Tomáš Valtera - klarinet,
kapela My Band, Tomáš Habrún - djembe, soubor NaŽďár, taneční soubor pod
vedením Jany Michaličkové.

JARNÍ KONCERT ZUŠ
úterý 28. 5. ** 17:30 ** Koncertní síň B. Martinů
Vystoupí sólisté, hudební soubory a pěvecké sbory ZUŠ Trutnov.

ZUŠ OPEN 2019
pátek 31. 5. ** 14:00 - 17:00 ** Krakonošovo náměstí
Letošní happening ZUŠ OPEN proběhne na Krakonošově náměstí v Trutnově. Hlavní
pódium nabídne rozmanitý koncert žáků ZUŠ Trutnov s podtitulem „Cirkus“. Vystoupí
převážně hudební soubory, sbory a orchestry. Těšit se můžete například na děti z
hudební přípravky, které předvedou ten správný „Cirkus rámus“, dále uslyšíte skladby
různých žánrů v podání Dechového orchestru ZUŠ Trutnov a orchestru Musica
Candida. Koncertem vás provedou žáci dramatického oboru.
V průběhu koncertu budou na Krakonošově náměstí probíhat výtvarné workshopy:
Animace - cirkus bez zvířat
Dílna - výroba obrázků s pohybem
Cirkuhrátky aneb tisk opravdu z výšky s hlubokými zážitky

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
SIMONA BLAHUTOVÁ: A_TEN_TÁTY_ _
Výstavní projekt se zabývá protinacistickým odbojem v Německu a v Čechách a
odkazuje k válečným šifrám. Cyklus velkoformátových maleb se vztahuje ke třem
případům odboje za 2. světové války. Prvním z nich je nejznámější pokus Němců o
odstranění Hitlera 20. 7. 1944 známý jako operace Valkýra. Rozsáhlé spiknutí, v jehož
centru stála osobnost Clause Stauffenberga. Druhým případem, který autorka
zpracovává, je osobnost Kurta Gersteina. Tento Němec, který se propašoval do struktur
SS, po zjištění pravdy o hromadném vyvražďování a zvěrstvech páchaných v
koncentračních táborech, předával zprávy západním spojencům. Osobnosti Kurta
Gersteina se dostalo pozornosti až u Norimberského procesu, kterého se on sám
nedožil. Jeho neobjasněná smrt na konci války, kterou měl pravděpodobně na svědomí
někdo ze skutečných nacistů, byla odbyta jako sebevražda. Třetí případ je operace
Antropoid. Znázorněný je moment, kdy Josefu Gabčíkovi v holešovické zatáčce
selhává jeho samopal Sten.
do 4. 6. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 8:00 - 18:00, sobota 12:00 18:00 ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

THE RITE OF SPRING
(SVĚCENÍ JARA)
Delikatesy: Yossi Berg & Oded Graf (Izrael)
V novém projektu pro čtyři muže se choreografové Yossi Berg a Oded Graf vracejí k
„Svěcení jara“, monumentálnímu dílu Igora Stravinského. Jde o jednu z nejvýznamnějších
skladeb avantgardní hudby dvacátého století, vznikla před 1. světovou válkou. Podtitul
skladby byl Obrazy z pohanského Ruska. Ty byly inspirované starým rituálem uctívání
příchodu jara.

Podle mínění našich izraelských hostů bylo dílo vytvořeno ke zkoumání ethosu kultů, obětí a
maskulinity. Nyní mu dávají současný kontext. Hrají čtyři rozmanité protichůdné obrazy z
kolektivní paměti - od výrazů bouřlivé sexuality, vášně, násilí, až po soucit a něhu. Inscenace
se pohybuje z minulosti do budoucna, vyvolává otázky o vztahu mezi založením mužské
identity, sexualitou, uctíváním vlasti a prostřednictvím těla a pohybu se snaží nabídnout nový
druh kultu.
Koncepce a choreografie: Yossi Berg & Oded Graf. Režie: Rachel Erdos. Účinkující umělci:
Avshalom Latucha, Tal Adler Arieli, Oded Graf, Yossi Berg.
pátek 10. 5. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní vstupné 410, 385 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 3.

DETEKTOR LŽI
Činoherní divadlo A: Divadelní spolek Kašpar, Praha
Komedie o škodlivosti pravdy z pera známého současného ruského autora. Aby se
Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval peníze, pozve domů hypnotizéra.
Manžel však v „transu“ sdělí i svá další tajemství a začnou se dít věci…
Režie: Jakub Špalek. Hrají: Matouš Ruml, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová.
pondělí 13. 5. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDA, ostatní vstupné 370, 345, 320 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 4.

THRILLER FIGAROVA SVATBA
Divadlo a hudba: Run OpeRun
Inscenace je radikální autorskou interpretací klasického operního díla. Mozartova
hudba zůstává. Hrabě a hraběnka prožívají manželskou krizi. Figaro a jeho milovaná
Zuzana upadají do vyčerpávající hry milostných intrik a každá z postav prochází
charakterovým přerodem. Každá z postav si nese svoji frustraci, svůj mindrák, který se
postupně v odříznutém uzavřeném panství prohlubuje a kulminuje z komedie až do
thrilleru.
Režie: Veronika Loulová. Hrají a zpívají: Andrej Beneš, Soňa Godarská, Vladimír
Chmelo, Tereza Mátlová, Dana Šťastná, Jana Prouzová, Jan Janda, Ahmad Hedar,
Annemari Krčková.
pátek 17. 5. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky DH, ostatní vstupné 390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 4.

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
PARDON ME, PRIME MINISTER
Toto představení uvádíme v rámci abonentní skupiny Činoherní divadlo B 2018-19,
a to jako náhradu za komedii LÍBÁNKY NA JADRANU, která se neuskuteční,
neboť nám Studio DVA není schopno do konce sezóny nabídnout termín pro realizaci
tohoto představení.
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se
zábavním průmyslem a hazardem. Jenže to má jednu vadu - na šéfa vládního kabinetu
George Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen
političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici,
příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako
stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem.
Režie: Vladimír Strnisko. Hrají: Petr Nárožný, Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová, Jaromír
Nosek / Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., Máša Málková / Kateřina Sedláková, Jan Čenský /
Martin Zahálka, Karolína Vágnerová / Andrea Daňková / Jiřina Daňhelová.

středa 19. 6. ** UFFO ** 19:00 ** předplatitelé vstup na abonentky ČDB, ostatní - vstupné
390, 365, 340 Kč ** předprodej vstupenek od 15. 4.

PO STOPÁCH ...
V letošním roce UFFO nabídne dětem několik akcí, při nichž se můžou vydat PO STOPÁCH
„NĚČEHO“. Jako první to měla být akce Po stopách zimního grálu, která se však bohužel
nemohla uskutečnit, neboť náledí, které se v lese vytvořilo, způsobilo, že trasa nebyla
bezpečně schůdná a akce plánovaná na 23. 2. byla zrušena.
Věřme tedy, že při další akci, kterou bude putování PO STOPÁCH JARNÍHO GRÁLU,
bude příznivě nakloněno počasí, klimatické podmínky i pohanští bohové. Akce není pro malé
děti do 5 let, ale děti od 5 let a jejich rodiče si můžou sobotu v polovině května zpestřit
krátkým putováním jižními lesy u Trutnova. Vydají se po stopách Jarního grálu, o jehož
existenci hovoří staré báje pohanských bohů. Pokud děti zvládnou všechny připravené úkoly,
zkoušky, nástrahy a prokážou odvahu, naleznou tak grál a budou se ho moci nejen dotknout,
ale také získat z jeho útrob odměnu. Start tohoto putování je v Městském parku a trasa vede
po cestách okolními lesy v délce přibližně 1,5 km. Sedm stanovišť se sedmi vyslanci
pohanských bohů (například Kostěje, Svaroga, Bělboga) prověří schopnosti každého
účastníka - sílu, pružnost, odolnost, přesnost, cit... Za splněný úkol získá malý poutník na
každém stanovišti uznání v podobě vzácné skleněné kuličky. Všechny takto získané kuličky
musí až do cíle opatrovat, aby prokázal, že je hoden vstoupit do místnosti s grálem.
sobota 18. 5. ** průběžný start 13:30 - 14:30 v Městském parku (za lesnickou školou) **
startovné 50 Kč (kapacita účastníků je omezena)
Pro malé děti předškolního věku - od 3 let je určena jiná akce: PO STOPÁCH VEVERKY
TRENÉRKY. Veverka Trenérka připravila v okolí trutnovské Paradráhy několik veverčích
úkolů (oříšků). Veverky jsou mrštná a chytrá zvířata, a proto by si každý malý účastník měl
připravit bystrou mysl a sportovního ducha. Na startu dostane každé dítko stopařskou
kartičku, do které se budou otiskovat razítka za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích.
Pokud se malému stopaři podaří rozlousknout všechny připravené oříšky, čeká ho malá
odměna a diplom Veverky Trenérky.
sobota 15. 6. ** průběžný start 14:30 - 15:30 na Paradráze (v blízkosti altánu s ohništěm)
** startovné 30 Kč (kapacita účastníků je omezena)
Další akce se zatím připravuje. Bude to Večer duchů, který se uskuteční na podzim a kterého
se můžou zúčastnit všechny statečné děti 31. 10. anebo 1. 11. (bude upřesněno). Vydají se PO
STOPÁCH DUCHOMORŮ.

