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Programové tipy mekuc – květen 2017
Pankrác ‘45
V pátek 12. května budou mít diváci možnost zhlédnout v Masarykově kulturním domě činoherní představení Švandova divadla,
jehož dramaturgyně Martina Kinská úspěšně zrežírovala svou vlastní hru Pankrác ‘45. Do nechvalně proslulé pankrácké věznice
zasadila setkání Lídy Baarové a Adiny Mandlové v jedné vězeňské cele těsně po skončení druhé světové války a do zápletky
volně čerpající z memoárů obou hereček doplnila ještě další tři ženské spoluvězeňkyně. Hra tak netěží pouze z konfrontace téměř
protikladných charakterů obou prvorepublikových celebrit. Jejich hašteření a vzájemné vyčítání protektorátních prohřešků
i milenců děj, v němž rezonuje věčné téma viny, spravedlnosti a trestu, spíš odlehčuje a polidšťuje.
Kytice
Divadelní představení Kytice v provedení činoherního souboru Klicperova divadla z Hradce králové podle slavné sbírky balad
Karla Jaromíra Erbena, původně plánované na leden, se uskuteční v MKD v pondělí 22. května.
Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly… Kdo by neznal z povinné školní četby začátek jedné z nejznámějších
sbírek českého národního obrození Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena?
Přesto je Kytice, kterou do MKD přiváží 26. ledna soubor Klicperova divadla v Hradci Králové, všechno, jen ne nuda. Cyklus
temných i naději přinášejících balad představuje režie Karla Brožka v podobě výrazných obrazů a působivých choreografií,
s množstvím náročných masek a rekvizit. Kytice, Zlatý kolovrat, Poklad, Štědrý den, Holoubek, Vodník a Svatební košile
v obsazení šesti žen a jediného mužského herce oživují před divákem dramata, která si nezadají s antickými tragédiemi.
Inscenace neexperimentuje s alternativním zpracováním a vyzněním klasických příběhů, naopak, umožňuje plně vyniknout
poselství o vině, trestu i odpuštění a ponechává jim jejich lidovou moudrost, hloubku a především poezii.
Cestovatelské přednášky
V květnu je ten pravý čas načerpat inspiraci na letní dovolenou ať už doma, nebo v zahraničí. Pomoci nám mohou přednášky,
při nichž nám cestovatelé, kteří poznali kouzlo pozoruhodných koutů světa na vlastní kůži, zprostředkují své zkušenosti, dojmy
a zážitky.
4. května se v MKD vydáme s Danem Přibáněm na cestu Trabantem napříč Afrikou. Kultovní žluté trabanty i neobvyklý tým
cestovatelů se svérázným vedoucím jsou zárukou, že se posluchači nejen dozvědí spoustu exotických zajímavostí, ale navíc se
budou bavit od začátku do konce. Jak totiž zní podtitul přednášky: …protože v Africe je taky někdy sranda.
Do ne až tak vzdálené, ale přesto u nás málo známé země přenese návštěvníky 16. května přednáška Luboše Vránka Zemí
Škipetarů – přívětivá a divoká Albánie. Úchvatné horské scenérie, dosud téměř nedotčená příroda i vlídnost a pohostinnost
místních obyvatel si dodnes uchovávají syrovou krásu známou z jednoho z mála do Evropy umístěných románů Karla Maye.
Královna moderního českého komiksu Toy_Box vystavuje Ve Věži
Galerie Ve Věži zve příznivce moderních výtvarných a výtvarně-literárních žánrů na výstavu komiksové kreslířky a streetartistky
Toy_Box. Vernisáž výstavy komiksu a ilustrací Práce na papíře se uskuteční ve čtvrtek 11. května od 18.00. Název výstavy
odkazuje k přímosti a civilnosti tvorby autorky, která je přesvědčena, že i ty nejsilnější příběhy se dají sdělovat prostřednictvím
tak neokázalých prostředků, jako je papír, barvy a tužka.
Ve velké konkurenci stále oblíbenějšího žánru vyhrál autorský počin Toy_Box Moje kniha Vinnetou cenu Muriel za nejlepší
komiksovou kresbu a knihu roku a ocenění Zlatá stuha za nejlepší komiksovou knihu pro děti a mládež.
24. května od 17.30 si budou moci zájemci radosti i úskalí komiksové tvorby vyzkoušet na vlastní kůži během komiksového
workshopu pod vedením autorky. Workshop je vhodný pro účastníky od 12 let.
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Férová snídaně NaZemi představí Semínkovnu
V sobotu 13. května dopoledne se i na Mělníku mohou příznivci fair trade zapojit do 6. ročníku piknikového happeningu Férová
snídaně NaZemi. Pořádá se pod záštitou Mekuc od 10 do 12 hodin na trávníku u sochy Karla IV. v blízkosti Městské knihovny.
U příležitosti Férové snídaně bude zároveň slavnostně otevřena mělnická Semínkovna, místo, kde lidé mohou mezi sebou
bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Milým hostem bude Milli Janatková, která v rámci slavnostního otevření Semínkovny
vystoupí v 11 hodin a představí své nové album a projekt „Mým kořenům“.
ZUŠ Open v MKD 30. 5. a 31. 5.
Na prvním ročníku celostátního happeningu ve veřejném prostoru se v mělnickém Masarykově kulturním domě představí hned
dvě základní umělecké školy – v úterý 30. května 2017 ZUŠ Mělník a ve středu 31. května 2017 ZUŠ Mšeno.
Úterní program ZUŠ Mělník začíná v 9 hodin zábavným pásmem pro malé diváky a během dne se v prostorách Masarykova
kulturního domu vystřídají výtvarníci, tanečníci i muzikanti se svými koncerty. Celodenní akce vyvrcholí v 19 hodin open air
koncertem, na kterém se představí soubor bicích nástrojů, vokálně instrumentální skupina Fox X a tanečního orchestr Mimo
rytmus.
ZUŠ Mšeno ve středu v 10 hodin zahájí svůj program koncertem pro žáky ZŠ, poté žáci výtvarného oboru předvedou svá díla
v rámci módní přehlídky, po které budou následovat hudební a pěvecká představení. Od 18 hodin zazní písně z českých filmových
pohádek v podání orchestru ZUŠ Mšeno Sedmikrásky, vystoupí pěvecký sbor Intermezzo, zazní klavírní i pěvecký recitál. V 19.30
mohou diváci zhlédnout druhou část módní přehlídky a závěr akce bude patřit klavírnímu vystoupení Radima Linharta Filmová
kavárna a PFO kvartetu Jiřího Korynty. Happening bude doprovázet výstava malby, kresby i grafiky, nebudou chybět ani
skleněná a kovová díla žáků ZUŠ.
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