Nabídka kulturních akcí:

Stará láska nerezaví
Dům kultury Chvaletice 6.11.2019 v 19:00 vstupné: 300,Francouzská situační komedie. Manželé netrpělivě čekají na ukončení rozvodového řízení, aby
mohli začít každý svůj život bez toho druhého a s novými mladšími partnery. Pořád však obývají společný
byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášni svých
protějšků – a začíná pracovat nečekaná žárlivost…
Hrají: Irena Máchová/ Bára Mottlová, Patricie Solaříková/ Eliška Dohnalová, David Gránský, Felix
Slováček jr./ Vojta Efler, Martin Sochor

Československá diskotéka
Dům kultury Chvaletice 16. 11. 2019 ve 20:00 vstupné: 50,- Kč
Zveme Vás na Československou diskotéku.
Dj Viper a staré dobré hity, které stále válcují taneční parkety. Připomeneme si největší československé
hity od 70. let až po současnost.

Český ráj - cestovatelská beseda
DSPS Chvaletice 18.11.2019 v 16:00 vstupné zdarma
Cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský.
Na besedě si kromě nádherných skalních labyrintů prohlédneme působivou zříceninu hradu Trosky, který
byl postaven na dvou strmých sopečných kuželích a majestátně se vypíná nad okolní krajinou.
Neopomineme ani hrady Hrubou Skálu a Valdštejn, který pamatuje počátky stejnojmenného šlechtického
rodu. V Rovensku pod Troskami navštívíme zvonicí s obrácenými zvony. Seznámíme se s tvorbou
lidových kameníků, kteří ve vsích i volné krajině vytvořili jedinečná sochařská díla. Zastavíme se v lázních
Sedmihorkách, kam se v 19. století sjížděli naši významní literáti a umělci, a také se dovíme jak název
Český ráj vznikl.

Cesty veřejného mínění
Dům kultury Chvaletice - malá scéna 23.11.2019 v 19:00 vstupné 100,Čáslavský ochotnický spolek ATAKDÁL
Satirické šlehy na bystře odpozorované neduhy českého politického a společenského života.

Swingové Vánoce - JK Band
Dům kultury Chvaletice 11.12.2019 v 19:00 vstupné 150,- Kč
Swingové Vánoce jsou velice příjemným koncertem, plným nestárnoucích evergreenů v podání
sólistů orchestru i hostů Pardubického divadla. Ti v doprovodu špičkového Big Bandu dokazují, že
swingová elegance a noblesa mají na hudební scéně 21. století stále své neochvějné místo.

Halina Pawlowská - one woman show - Chuť do života
Dům kultury Chvaletice 12.12.2019 v 19:00 vstupné 290,- Kč
Pořad Haliny Pawlowské „Chuť do života“ , aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců,
kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle!
Protože: všechno je putna, jen když nám chutná!
Během pořadu si můžete zakoupit a nechat podepsat knihu „Chuť do života“
nejčtenější současné české autorky anebo si na památku odnést společnou fotografii.
délka představení: 120 min. (s přestávkou)

Vánoční čas - hosté: Jů a Hele
Dům kultury Chvaletice 17.12.2019 v 17:00 vstupné 100,- Kč
Televizní kamarádi Jů a Hele Vám přijedou popřát krásné Vánoce.

Vánoční koncert - Michaela Gemrotová a Josef Vágner
Kostel Českobratrské církve evangelické Trnávka 19.12.2019 v 18:00
vstupné dobrovolné
Předvánoční atmosféru Vám zpříjemní melodie vánočních a muzikálových písní v podání obou
zpěváků. Na koncertě vystoupí s hrou na flétnu Nicol Kožená a Natálie Rabová.

Čarodějka
Divadlo GoJa Praha 25.01.2020 a 22.02.2020 ve 14:00 vstupné 200,- s dopravou
Velkovýpravná muzikálová show ČARODĚJKA (v originále WICKED), doprovázená živým
orchestrem, plná nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem, vtáhne diváky do děje
hned při prvních elektrizujících tónech předehry a nepustí je až do posledního okamžiku představení z
napětí.

Kat Mydlář
Divadlo Broadway Praha 18.04.2020 v 18:00 vstupné 200,- s dopravou
Muzikál českého hitmakera a zpěváka Michala Davida s texty Lou Fanánka Hagena, který vychází
ze skutečných dějin českých zemí a točí se kolem Jana Mydláře, pražského kata. Muzikál plný hvězd,
nádherných melodií s originálními kostýmy a scénografií s mnoha scénickými efekty.

V případě zájmu volejte nebo pište na tel. 725212060 p. Míšková nebo se hlaste na obecním
úřadě v Trnávce.

