HÁlKOVO měSTSKé diVAdlO
Pondělí 4. června Koncert áků ZUŠ B. M. Černohorského,
18:00 hodin
Nymburk, Palackého třída 574
V programu vystoupí vítězové krajských a ústředních kol soutěe ZUŠ,
áci přípravné hudební výchovy, pěvecký sbor a další sólisté hudebního,
tanečního a literárně dramatického oboru.
Úterý 5. června
Vstupné
NA STOJÁKA live
150,- Kč
19:30 hodin
Originální česká stand –up comedy show. Pořad realizovaný v produkci
filmového kanálu HBO.
Účinkují: Karel Hynek, Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková
Čtvrtek 7.
HURVÍNKOVO DOBRODRUSTVÍ Vstupné
června 8:30
150,- Kč
Uvádí: Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
a 10:00 hodin
Krásné letní počasí vyláká do přírody nejen pana Spejbla a Hurvínka, ale
také Máničku s paní Kateřinou. Výlet se však nečekaně zkomplikuje. Ještě, e s sebou mají pejska eryka, který, jak se ukáe, je nejlepším přítelem nejen člověka!!!!! Dopolední pohádka nejen pro školy a školky.

prosinec 2012

Uvádí: Divadlo Kalich Praha
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou
smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného mistra schází šest en, z nich kadá sehrála v ivotě bonvivána
osudovou roli…
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydovská, Nina Divíšková a další.
leden 2013

únor 2013

Uvádí: Divadlo Bez zábradlí Praha
ivotní ztroskotanec Harry Berlin se právě chystá skoncovat se ivotem
skokem z mostu. Vtom se objeví jeho bývalý, naoko úspěšný spoluák Milt
Menvile, jen tohoto náhodného setkání vyuije k tomu, aby se zbavil své
vlastní manelky Ellen, kterou „přihraje“ právě Harrymu.
Hrají: Karel Heřmánek, Ivana Chýlková a Zdeněk ák
říjen 2012

SATURNIN

Uvádí: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných nostalgie
a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích.
Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový a další.
listopad 2012

MANELSKÉ ŠTĚSTÍ

Uvádí: Agentura Harlekýn
Hlavní hrdinka této komedie, Vilemína Gruntorádová přijde jako hospodyně z agentury Manelské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná ena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivovicí a koberce čistí
hovězí lučí okamitě vycítí, e v tomto manelství není něco v pořádku
a začne dávat rozklíenou dvojici dohromady.
Hrají: David Suchařípa, Michaela Dolinová a Iva Hüttnerová
prosinec 2012

CESTA KOLEM SVĚTA ZA80 DNÍ

Uvádí: Divadlo Nymburk
Jeden z nejznámějších románů Julese Verna. Současná divadelní úprava se
snaí s úsměvem a nadhledem oivit na scéně stále působivou atmosféru příběhu, ve kterém v hlavních rolích vystupují pánové PhileasFogg, jeho věrný
sluha Passepartout, policejní agent Fix a půvabná Auda.
Hrají: Pavel Batěk, Jan Šťastný, Pavel Kolban a další.

CHUDÁK HARPAGON

Uvádí: Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Lakomec Harpagon patří bezpochyby mezi klasická díla dramatické tvorby a stále se těší velké oblibě. V humornou formou pojatém vyprávění
o starém lakomém človíčkovi, po kterém kadý něco chce a on tak nerad
dává a pečlivě střeí svůj majetek.
Hrají: Josef Dvořák, Radka Stupková, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další.
březen 2013

POSLEDNÍ ZE HAVÝCH MILENCŮ

Uvádí: Agentura Harlekýn
Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém
spořádaném manelství odhodlá k první nevěře. Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy en (sexu chtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.Je jen otázka,
zda ivotní poznání majitele rybí restaurace v Americe je pro starší pány
varováním nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodruství.
Hrají: Petr Nároný a Simona Stašová
duben 2013

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH

Uvádí: Divadlo Ungelt Praha
Alfieriho hra je strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději. Tato hra patřila k nejúspěšnějším představením Divadla Ungelt
v uplynulé sezóně. Vypráví příběh eny, která si objedná u agentury domácího
učitele tance jako záminku, jak vybřednout ze stále hůř snášené samoty.
Hrají: Chantal Poullain a Pavel Kří

CENY PŘEDPLATNÉHO:
cena 1 450,- Kč,
cena do 29.6.2012
1 350,- Kč
cena
2. PŮLROČNÍ ABONMÁ LEDEN – DUBEN 2013
1 250,- Kč
cena
3. CELOROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ 2012 – DUBEN 2013
2 480,- Kč

1.

PŮLROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ – PROSINEC 2012

Prodej abonmá od 1.6.2012 POUZE na pokladně divadla!
Stávajícím abonentům rezervujeme sedadla do 29.6.2012.

MIMO ABONENTNÍ SEZÓNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Hrdý Budes – Bára Hrzánová, Caveman – Jan Holík, Čtyři dohody – Jaroslav
Dušek, Pravidelné Večery v klubu, Koncerty, Divadelní školičku, Pohádkovou
sezónu 2012/2013, Výstavy v minigalerii divadla

Nabízíme

září 2012

PROGRAM ABONMÁ 2012/2013
LÁSKA

ENA VLČÍ MÁK

Monost pronájmu divadelních prostor (velká i malá scéna, divadelní kavárna) pro Vaše firemní i soukromé akce, prezentace firem
či semináře. Cena pronájmu dle charakteru akce a specifikace objednávky. Příjemný prostor přízemí divadla s kapacitou 100 osob,
sociální zařízení pro hosty, šatna pro hosty, moderně zařízený bar
s obsluhou. Monost ozvučení akce a projekce včetně promítacího
plátna.

sobota 23. června

měSTSKÁ KNiHOVNA
VÝSTAVY
OBRAZY ČESKÉ KRAJINY: JAN VORLÍČEK
pátek 1. 6. – středa 4. 7.

Uvádí: Studio Saint Germain klubu Rock Café
Hra samotná pojednává o stárnoucí vdově Martě, která tráví čas obyčejnými starostmi svého věku. Kromě bolení kloubů a pití čaje občas tedy
navštíví cukrárnu, kde pokukuje po „mui tisíce šál“. Jednoho dne se stane neštěstí v podobě výbuchu v ulici, které nastartuje kolotoč bláznivých
událostí. A Marta pozná, e je ve svém věku schopná lásky.
Hraje: Hana Maciuchová

DIVADELNÍ ŠKOLIČKA

Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti monost navštěvování zájmového
uměleckého krouku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA.Jedná se o zájmový umělecký krouek, který je zaměřen na umělecký přednes (monology, dialogy,
poezie), tanec, zpěv. Divadlo Nymburk v rámci tohoto krouku bude Vaše
děti připravovat k veřejné umělecké produkci (muzikál, pohádky, činohra,
klubové pořady…). Školičku vedou divadelní a taneční lektoři. Krouek
je od září 2012 vdy jednou týdně v Hálkově městském divadle. Zájemci
o ŠKOLIČKU se předem zaregistrují na e-mailu divadlonymburk@gmail.
com. Do předmětu zprávy uveďte heslo: ŠKOLIČKA

MOJE HRA

SOBOTNÍ KNIH-HRÁTKY
Svatojánská slavnost a den Sokolníků

Výlet vlakem s knihovnou do historického centra Botanicus v Ostré. Navštívíme historické centrum a zahrady, kde
uvidíme a vyzkoušíme starobylá řemesla. Bohatý program
se středověkou hudbou, kejklíři, pohádkami, žoldnéry
a ukázkami sokolnictví. Pro děti i dospělé je připravena řada soutěží a her. Dětem hradíme cestovní náklady
a vstup na historickou slavnost. VÝLET JE URČEN PRO RODIČE S DĚTMI.
Na výlet doporučujeme: pohodlné oblečení, sportovní
obuv, pláštěnku a malý batoh se svačinou a pitím. Info
a rezervace v dětském oddělení. Akce je realizována za
�inanční podpory Města Nymburk.

OSTATNÍ SLUŽBY
středa 6. června v 16 hod.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM

Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností,
které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou.
Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná
se v knihovně v 16 hod. Minimální počet účastníků je
pět osob. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná.
Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně
v knihovně nebo telefonicky.

Elektronická čtečka knih

Od března nabízíme registrovaným čtenářům možnost zapůjčení
čtečky elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické
a vědecko-fantastické literatury, pohádek a také poezie. Z nabídky
e-knih si můžete vybrat díla autorů A.C. Doyla, Karla Čapka, Karla
Hynka Máchy, Boženy Němcové a dalších. Čtenář starší 15-ti let si
může půjčit v hudebním oddělení čtečku Amazon Kindle Touch s volnými díly, které
nepodléhají autorským právům. Další informace získají zájemci v knihovně nebo na
webových stránkách.
ČERVNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
2.6. OD 9 DO 11 HODIN

Těšíme se na Vaši návštěvu.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY
sobota 9. června v 9 hod.
Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění

POVÁLEČNÉ A SOUČASNÉ UMĚNÍ II.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových
stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat
prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo
na telefonním čísle 325 512 723.

Přednáší Jan Červinka

Poslední část z cyklu přednášek o dějinách výtvarného umění
v českých zemích, tentokrát zaměřená na poválečné a současné
umění. Ve struktuře jednotlivých přednášek se lektor zaměřuje
na nástin situace v evropském umění, vývoj uměleckých tendencí
v českých zemích, aspekty v architektuře, malířství a sochařství,
významná díla a osobnosti, vybrané příklady z daného období na
Nymbursku a aktuální informace o výtvarném umění. Jednotlivé
lekce trvají 2 hod.
Vstupné 50 Kč

KNIHOVNA DĚTEM
středa 6. června od 9 do 11 hod.

PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU
V PARKU U VODÁRENSKÉ VĚŽE

V rámci projektu Celé Česko čte dětem budou dětem
předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk.
S našimi hosty v pohádkových kostýmech se vydejme do
říše fantazie, pohádek a pohádkových příběhů. Záštitu
nad celou akcí převzal starosta města Ing. Miloš Petera.
Mezinárodní čtení probíhá od 1. do 7. června v městech
a obcích celé České republice a v Polsku.

pondělí 11. – úterý 12. června

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Do světa knih a fantazie přivítá čerstvé čtenáře z prvních
tříd královna Abeceda, kašpárek Háček a rytíř Písmenko.
Než budou děti slavnostně pasovány na rytíře, musí své
čtenářské dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je
pak pasuje na rytíře Řádu čtenářského. Zveme rodiče
a prarodiče prvňáčků ke slavnostní ceremonii.

NYMBURK

měSTSKé KulTurNÍ
STŘEdiSKO
pátek 1. června

Vernisáž výstavy fotogra�ií

začátek v 19 hodin v Městském kině Sokol, pokračování výstavy
v kapli sv. Jana Nepomuckého ve 20:30 hodin, poté v pracovní dny
od 10 do 16.30 hodin. Vernisáž je pod záštitou honorárního konzula Nepálu v ČR
Ing.Rajendry Shresthy. Projekt Všechny barvy Nepálu má za cíl podporovat vzdělání dětí v chudých regionech nepálských hor.
sobota 2.června

Šebkův Nymburk 2012

16. Mezinárodní setkání v rámci folklórního
festivalu Polabská vonička. V 10 hodin průvod
městem od COP Nymburk Palackého třídou na
náměstí Přemyslovců (pouze za příznivého
počasí), ve 14 hodin vystoupení jednotlivých souborů pod hradbami. V případě
špatného počasí se akce uskuteční v sálech Obecního domu. Vystoupí: Maguráčik
z Kežmaroku, Malá Nivnička z Nivnice, Jitřenka z Dolní Čermné, Mladinka z Plzně,
Šáteček ze Semic, Prf. Dr. Ali Kemal Yigitoglu ilkögretim Okulu z Istanbulu
neděle 10. června

Závěrečný koncert festivalu B. M. Černohorského

v kostele sv.Jiljí od 19 hodin.Vystoupí Pražští pěvci - sbormistr Stanislav Mistr (Sergej Rachmaninov - Nešpory). Vstupné 30 Kč.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
ZÁPADNÍ LETCI Z NYMBURSKA
JOSEF JAŠKE – 100. VÝROČÍ NAROZENÍ

(15. 6. 2011 – 9. 9. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin)
Vlastivědné muzeum Vás srdečně zve na výstavu o příslušnících letectva, mapující životní osudy bezmála 20 letců bojujících za 2. světové války ve Velké Británii.
Zastavíme se u osudu Josefa Jaške, prvního československého velitele 313. stíhací
perutě, který by se v lednu příštího roku dožil sta let.
Mimo archivních materiálů a modelů letadel se můžete těšit na uniformu Josefa
Jaške, ve které byl 7. 3. 1992 jmenován prezidentem Václavem Havlem generálmajorem ve výslužbě.

OSTATNÍ AKCE

sobota 23. června od 18 hodin

Vivat Tango!

pátek 1. června

Noc kostelů
i v letošním roce se město Nymburk
připojuje k této celostátní akci. Návštěvníkům se
otevře – chrám sv. Jiljí, kostel sv. Jiří, evangelický kostel
a Husův sbor. Více informací na:
www.nockostelu.cz

koncert v rámci Večerů na Katovně, vstupné 70 Kč.
Rezervace : restaurace-katovna@seznam.cz,
tel.: 777 583 568

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K
města Nymburka

sobota 2. a neděle 3. června

Acana Cup
3. ročník agility závodů v areálu Základní kynologické
organizace Nymburk. Více na www.zkonymburk.cz.

Polabská vonička 1. – 3. 6. 2012

neděle 3. června

Dětský den
od 13 hodin ve skautském středisku ve vile Tortuga
(Kolínská 282, Nymburk – Zálabí). Pořádá občanské sdružení
Centrum pro všechny. Spousta her a zábavy.

sobota 9. června

Dračí lodě
tradiční závody dračích lodí pod hradbami

úterý 12. června v 11 hodin

Odhalení pamětní desky
Eliščina třída, budova bývalé synagogy, slavnostní
odhalení pamětní desky židovským spoluobčanům.

pátek 15. června od 20 hodin

Osudy dobrého vojáka Švejka
představení divadelního souboru Hálek Nymburk, tentokrát
v areálu pod hradbami. Vstup volný.

sobota 2. června – v 10 hodin průvod městem,
od 14 hodin program pod hradbami

sobota 16. června

Městské kino Sokol
Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kit Saloon 2012
tradiční soutežní výstava plastikových modelů v Obecním domě.
Burza, prodej modelů a literatury, doprovodný program.

sobota 16. června

O nymburskou tlapku
5. ročník neoficiálních dogdancingových závodů
v areálu ZKO Nymburk. Více na www.zkonymburk.cz

sobota 16. června
Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel.: 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel.: 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz
www.janovadilna.cz

Den postřižinského piva
17. ročník tradiční celodenní akce v nymburském pivovaru,
bohatý doprovodný program.
Více na www.postriziny.cz

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST?

Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních
a sportovních akcí možnost propagace těchto akcí zdarma
v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách
města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária
médiím. Plakáty můžete donést do infocentra (Náměstí
Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na
infocentrum@meu-nbk.cz
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 61. vyšlo 28. 5. 2012. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk,
tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

ČERVEN 2012
www.mesto-nymburk.cz

