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Programové tipy Mekuc – prosinec 2017
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.
Mělnické soubory s vánočním programem v MKD
Mělnické soubory s vánočním programem v MKD
Vánoce už tradičně vnímáme jako svátky, které je nejkrásnější trávit v rodinném kruhu. I v Masarykově kulturním domě se
symbolicky ve třetím adventním týdnu sešla předvánoční vystoupení „rodiny“ mělnických interpretů. V úterý 12. prosince
vystoupí Nové divadlo Mělník se svojí původní muzikálovou komedií Šeherezáda.
Večer ve středu 13. prosince bude patřit pěveckému sboru Chrapot a jeho tradičnímu Vánočnímu koncertu na schodech.
Folklorní soubory Jarošovci a Jarošáček přenesou diváky v sobotu 16. prosince do barvitého světa lidových písní, tanců
a starodávných tradic našich předků.
Slavnostní sváteční atmosférou bude prodchnutý i vánoční koncert ZUŠ, který zkrášlí stříbrnou adventní neděli 17. prosince.
Mikulášská pohádka s nadílkou
V úterý 5. prosince čeká na děti v Masarykově kulturním domě tradiční zábavné setkání s Mikulášem, anděly a čerty. Chybět
nebude ani mikulášská nadílka. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji nejpozději 4. prosince. V ceně dětské vstupenky ve
výši 80 Kč je zahrnut i dárkový balíček, vstupné pro dospělý doprovod je 60 Kč.
Tipy Mekuc na vánoční dárky
Před vánočními svátky vychází Mělnické kulturní centrum zvýhodněnou nabídkou pořadů vstříc všem, kdo si přejí své blízké
potěšit dárkem v podobě kulturního zážitku. Až do 21. prosince v MKD a do 22. prosince v TIC je možné zakoupit na vybrané
pořady vstupenky se speciální vánoční slevou. Vybírat je možné z následujících pořadů:
17. 1. | Divadlo v Celetné, Kašpar: Cyrano (350, 320 Kč)
Klasické představení o hrdinovi s velkým nosem i velkým srdcem v režii Jakuba Špalka s Martinem Hoffmannem, Jitkou
Čvančarovou a Miloslavem Tichým v hlavních rolích.
30. 1. | Vosto5: PROTON !!! (250 Kč)
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely, která byla umlčena těsně předtím, než se stačila stát slavnou.
8. 2. | Městské divadlo Mladá Boleslav: Chaplin (350, 320 Kč)
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh krále komiků Charlieho Chaplina přibližuje pohnutý život velkého umělce, kterého je
možné považovat téměř za symbol 20. století.
28. 2. | Koncert kapely Poutníci (160 Kč)
Legenda české bluegrass a country scény koncertuje již od roku 1970 a její hity jako Panenka, Až uslyšíš hvízdání či Podobenství
o náramcích patří neodmyslitelně mezi evergreeny všech táborových ohňů.
21. 3. | Divadlo v Řeznické: Odvolání (250, 220 Kč)
Divadelní představení na téma nezávislosti jedince v tradičně až zkostnatěle fungující instituci, kterou zde zastupuje katolický
kněžský seminář.
17. 4. | Losers Cirque Company: Wall(s) & Handbags (350, 320 Kč)
Novocirkusové představení o pěti mužích, malém chlapci a velké a věčné klukovské fantazii i překonávání překážek.
18. 4. | Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble (400/380 Kč)
Nespoutaná virtuozita vynikajícího houslisty se skvěle doplňuje s ohnivou „cikánskou“ cimbálovkou, a dává tak nový rozměr
skladbám klasického repertoáru i filmovým a populárním melodiím.

Divadelní předplatné „4 z 5“ na první pololetí 2018
Mekuc i tentokrát vychází vstříc věrným návštěvníkům divadelních představení zvýhodněnou nabídkou předplatného „4 z 5“. Při
výběru alespoň čtyř z pěti hlavních představení získává předplatitel výhodu nejen stálého sedadla dle vlastního výběru a nižšího
vstupného 330 Kč (u levnějších představení 240 Kč), ale rovněž průkaz, který vstupenky nahrazuje a je možné ho zapůjčit jiné
osobě, nebo darovat jako dárek. je možné využít zároveň studentskou či seniorskou slevu. Jako bonus získává držitel průkazu
navíc zdarma volný vstup na dvě cestovatelské nebo výtvarné přednášky mekuc.
Vybírat je možné z následujících činoherních představení: 8. února Městské divadlo Mladá Boleslav: Chaplin, 21. března Divadlo
v Řeznické: Odvolání, 6. dubna Divadlo na Jezerce: Manželské vraždění, 10. května StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky: Odhalená
pravda a 5. června Klicperovo divadlo Hradec Králové: Vincenc.
Dárkové poukazy Mekuc
Ne každý má bohužel možnost si plánovat kulturní program dlouho dopředu a k návštěvě koncertu, kina či divadla se pak
rozhoduje až krátce před představením. I pro takového diváka připravil Mekuc dárek přesně na míru. Dárkový poukaz Mekuc
v hodnotě 500, 1000 či 1500 Kč lze zakoupit na pokladně MKD, lze jej čerpat postupně a je možné jej využít k zakoupení
vstupenek na představení pořádaná Mekuc.
Vánoční nabídka TIC
Krásné vánoční dárky s mělnickými motivy nabízí také Turistické informační centrum. Nástěnný kalendář 2018, mělnické víno
včetně exkluzivního ryzlinku lahvovaného do designového „kalamáře“ se skleněnou zátkou, dárkové předměty a publikace,
vonné svíčky či originální kosmetika s omlazujícími výtažky z vinných hroznů potěší a zahřejí u srdce připomínkou krás našeho
starobylého města.
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