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Programové tipy mekuc – listopad 2017
Peter Lipa
V rámci podzimního kulturního cyklu Na vlně jazzu se na Mělníku představí i legendární stálice slovenské jazzové scény, zpěvák
a hudebník Peter Lipa. V MKD vystoupí 8. listopadu v 19.30 hodin s hudebním programem nazvaným podle jeho nejnovějšího
singlu Kde bolo, tam bolo.
Robin Kaloč: Příběhy duše
Ve čtvrtek 9. listopadu zahájí vernisáž v galerii Ve Věži výstavu Robina Kaloče Příběhy duše. Obrazy tvořené tak odlišnými
technikami, jako jsou olej, akvarel, pastel či tradiční grafika, spojuje fascinace přírodou a světlem a emotivní, snová tajemnost.
Novecento
Pozoruhodné představení Novecento (Magické piano) divadla Viola s Emilem Viklickým a Davidem Prachařem, který za tuto
roli získal cenu Thálie 2006, přiblíží divákům strhující příběh geniálního klavíristy. Představení se koná v MKD 21. listopadu
od 19.00 hodin.
Vánoce s Dagmar Peckovou
Slavnostní adventní atmosférou prodchnutý koncert světově proslulé operní pěvkyně Dagmar Peckové s komorním orchestrem
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) představí perly klasické světové i české hudby s akcentem na zimní a vánoční
tematiku. Zazní například Zima ze Čtvera ročního období Antonia Vivaldiho či Vánoční noc Adama Michny z Otradovic. Koncert
se koná 24. listopadu od 19.00 hodin.
LiStOVáNí: Závěrka
Stále oblíbenější akční scénické čtení LiStOVáNí přiblíží divákům ve čtvrtek 30. listopadu novelu Závěrka. V představení o vztahu
amatérského fotografa erotických snímků a jeho modelky účinkují Petra Bučková, Lukáš Král i sám autor novely Miloš Urban.
Ten se svým nejnovějším dílem představuje čtenářům po románech často na pomezí mysteriózního žánru a detektivky ve zcela
novém světle.
Zabiják Joe
Černý humor a atmosféra americké chudinské kolonie jsou základními prvky nesmírně vtipného a zároveň nervy drásajícího
příběhu Zabiják Joe, představení divadla Kalich v režii Petra Svojtky, oscilujícího mezi komedií, sociálním dramatem, antickou
tragédií a groteskní parodií. Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků Tracyho
Lettse je na programu MKD v pátek 1. prosince.
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