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Mělnické kulturní léto

Od června do konce září bude nejen historické centrum Mělníka patřit kulturním akcím, obyvatelé i návštěvníci města se mohou
těšit na velké večerní koncerty přímo na náměstí Míru, divadelní představení, letní kino, tradiční akce od folklorního festivalu přes
recesisitický závod na lyžích až po třídenní slavnosti vína – Mělnické vinobraní. V programu samozřejmě nechybí ani pestrá nabídka
pořadů pro děti.
Divadlo
V červenci a srpnu bude Mělník hned čtyřikrát hostit divadelní představení pod širým nebem. Čtyři letní divadelní středy představí
čtyři originální divadelní soubory a čtyři současná pojetí divadla v jejich provedení.
12. července to budou v sadech u Masarykova kulturního domu (MKD) pod názvem Všeliké lásky hry dvě humorné aktovky
Divadelního spolku Nové divadlo Mělník, domácího ochotnického souboru s dlouhou tradicí.
26. července předvede rovněž v sadech u MKD soubor tří herců Squadra Sua, nominovaný na mezinárodním festivalu Kremnické
Gagy 2016 na cenu Zlatý Gunár, divadlo na pomezí grotesky a klauniády Happy Hour – neobyčejné představení z obyčejné solidní
restaurace.
9. srpna mohou diváci zhlédnout komedii Zelňačka, jejíž děj podle novely René Falleta, autora mj. také slavného Fanfána Tulipána,
proslavil známý celovečerní film s Louisem de Funès. Ve hře o společném dvorku dvou věčně připitých obyvatel mizejícího
starosvětského venkova, velkém přátelství, polévce, mimozemšťanovi a nebi plném hvězd účinkují mimo jiné Otakar Brousek ml.
a Oldřich Vízner, který je sám také jejím režisérem. Představení se uskuteční na Radničním dvoře, jehož jedinečná atmosféra příběh
doplní neopakovatelnou kulisou.
Poslední z představení čeká návštěvníky na náměstí Míru 23. srpna. Kateřina Klusáková a Pavla Rožníčková, duo vzdušné akrobacie
Cirkusu TeTy, přiblíží v představení Husí krky propojení nového cirkusu a fyzického divadla v režii Radima Vizváryho. Skrze divadlo
umělkyně odhalují vzájemný vztah dvou žen po třicítce a docházejí přes konkrétní situace k archetypálním momentům.
Koncerty
Během celého léta ožívá Mělník hudbou mnoha žánrů. Na náměstí Míru to bude 19. července vystoupení funky soulové kapely
Top Dream Copany, 2. srpna se zde představí hronovská skupina Heebie Jeebies a na konci prázdnin 30. srpna Smola a Hrušky,
slovenská kapela hrající pozoruhodný mix punku a reggae.
22. září zde vyvrcholí Mělnické kulturní léto jednodenním festivalem Ekompilace propagujícím mladé kapely a třídění odpadu, jehož
hlavními hosty budou Wohnout a Thom Artway.
Během celých prázdnin budou na náměstí Míru probíhat i oblíbené páteční koncerty Blues před Dírou a třemi koncerty tvrdších
hudebních stylů přispěje i Medvědí muzicírování v beer baru Němý medvěd 23. června, 25. srpna a 8. září.
Tři komorní koncerty se uskuteční v sadech u funkcionalistického Masarykova kulturního domu. 11. července budou návštěvníci
koncertu Tango for ever Trojanova tria obdivovat i vystoupení páru tanečníků argentinského tanga. 22. srpna se v hudebně
divadelním představení s prvky pantomimy představí duo Aniby Neřekla Anny Polívkové a Jakuba Xaviera Bara a 6. září se mohou
posluchači těšit na Ragtime trio Ondřeje Kvity s programem Vzpomínky na hvězdy Scotta Joplina a George Gershwina.
V zahradě městské knihovny vystoupí 18. července Petr “Baťa” Kundrát.
V rámci letního cyklu mělnických chrámových koncertů si na své přijdou i posluchači vážné hudby, a to v chrámu sv. Petra a Pavla
i v kostele Čtrnácti svatých pomocníků.
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Pro děti
Léto patří především dětem a Mělnické kulturní léto není výjimkou. Už v neděli 18. června se chystá v parku Na Polabí velká
westernová zábava pro celou rodinu Šutr City aneb Divoký západ Na Polabí. 26. června se v sadech u MKD uskuteční
III. volejbalové slavnosti s turnajem v minivolejbalu a exhibičním zápasem profesionálních volejbalistů. Pro děti i dospělé nabídne
10.–20. července letní otevřená zahrada městské knihovny relaxaci i kreativní program v oáze klidu uprostřed rozpáleného rušného
města s bezplatným využitím zdejších stolních i zahradních her či knih a časopisů.
Na přelomu července a srpna si mohou rodiny s dětmi po dva týdny užívat každý všední den bohatý program v letním parku
u MKD. Zábavu, relaxaci, vzdělávání i tvoření v tematických workshopech doplní 25. června koncert písniček pro děti a jejich rodiče
Chytej ušima, 1. srpna veselá pohádka Liduščina divadla Kudy cesta do pohádky a 3. srpna promítání filmu pro děti Malý princ.
Dětem bude 10. září v MKD věnováno i promítání animovaného filmu Lichožrouti Galiny Miklínové podle předlohy Pavla Šruta.
Regionální muzeum Mělník přispěje k programům pro děti 16. srpna procházkou Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem.
Rodiny s dětmi provede královským věnným městem historik muzea Mgr. Lukáš Snopek spolu maskotem muzea, mluvícím
kocourem. Od 13. července do 24. září připravuje muzeum výstavu historických stolních her a stavebnic Člověče, nezlob se!
s interaktivní herní zónou nejen pro děti. 3. a 10. srpna výstavu oživí komentované prohlídky Letem herním světem a 4. a 11. srpna
předškolákům věnované Minihrátky, které přiblíží svět i těm nejmenším.
Výstavy
Od května vystavuje v galerii Ve Věži autorka komiksových příběhů a streetartová umělkyně Toy_Box. Výstava je doplněná
bohatým doprovodným programem – mimo jiné proběhne koncem června „živé kreslení“ na stěnu budovy místního autobusového
nádraží. Od 14. července Ve Věži vystavuje absolventka pražské FAVU výtvarnice Tereza Damcová, kterou 8. září vystřídá známá
ilustrátorka Galina Miklínová.
V Regionálním muzeu Mělník je po celé prázdniny k vidění interaktivní výstava Kam s ním? Do muzea!, která představí přírůstky
sbírek Regionálního muzea Mělník za posledních deset let. Od 13. července přibyde i výstava historických stolních her a stavebnic
z let 1880 – 1980 s interaktivní zónou nejen pro děti – Člověče, nezlob se!
Filmy
Fenoménem, který neopakovatelným způsobem dotváří atmosféru letních dní ve městě, jsou i filmové projekce pod širým nebem.
Šest prázdninových čtvrtků začne vždy po setmění promítat letní kino v parku na Aušperku. Těšit se diváci mohou na filmy Já,
padouch 2, Teorie tygra, Pohádky pro Emu, Alenka v kraji divů: Za zrcadlem, Edith Piaf a Dítě Bridget Johnsonové. Čtyři další filmy
přiveze na mělnické náměstí Míru i oblíbený Kinematograf bratří Čadíků. Od 14. do 17. srpna mohou diváci zhlédnout postupně
snímky Řachanda, Trabantem do posledního dechu, Všechno nebo nic a Lucie.
Nenechte si ujít
K Mělnickému kulturnímu létu každoročně neodmyslitelně patří jedno- i vícedenní festivaly, slavnosti a akce s mnohaletou tradicí.
První z nich, třídenní folklorní festival Mělnický Vrkoč, představí 9.–11. června domácí i zahraniční hudební a taneční soubory
lidových tradic. 17. června se uskuteční už 24. ročník legendárního recesistického závodu na lyžích v maskách po kamenném
dláždění náměstí Míru – Mělnická Jizerská padesátka. 5. srpna vybojují Rytíři Mělničtí v hořínském parku už sedmou Bitvu na
Mělníku, velkolepé šermířské představení s pohádkovým příběhem. 12. srpna bude centrum města patřit Mělnickému koštu,
svatovavřineckým slavnostem vína a gastronomie, při nichž místní vinaři představí k ochutnání to nejlepší, co mohou nabídnout.
Velkou oslavou tradic vinařství, vína a především čerstvého burčáku je i třídenní Mělnické vinobraní 15.–17. září s bohatým kulturním
programem na několika scénách.
Letošní Mělnické kulturní léto nabízí navíc i možnost být svědkem založení jedné tradice zbrusu nové. Mezinárodní bluesový festival
Taste of New Orleans na náměstí Míru 24. června představí skvělé muzikanty i vyhlášené louisiánské gastronomické speciality
a zároveň je nultým ročníkem řady tematických festivalů „Taste of“, plánované do budoucna jako putovní evropské turné.
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