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Programové tipy Mekuc – únor 2018
Trabantem Hedvábnou stezkou
Ikonické žluté trabanty z expedic renomovaného cestovatele Dana Přibáně zná dnes už téměř každý. Ale jak to vlastně celé začalo?
Proč je vůbec trabant právě žlutý? Jak to vypadá, když se na cesty vypraví parta nadšenců ještě bez zkušeností, navíc rovnou na cestu
ve stopách dávných karavan putujících proslulou Hedvábnou stezkou? Cestu blízkovýchodními zeměmi, kam se dnes vypraví málokdo
a které udivují všudypřítomnou neurčitou hrozbou ze strany autoritářských politických režimů téměř stejně jako svou romantickou
orientální krásou, přiblíží Dan Přibáň v obnovené a doplněné přednášce Trabantem Hedvábnou stezkou aneb Skoč, křídla si připneš
později v pondělí 5. února v divadelním sále mělnického Masarykova kulturního domu.
Chaplin
Dramatický osud krále komiků Sira Charlese Spencera Chaplina, britského herce, režiséra a scénáristy, který je jedním z nejvýznamnějších
světových filmových tvůrců vůbec, působí téměř jako symbolické vyobrazení dějin 20. století. Narodil se chudým pouličním umělcům,
zásluhou své píle i umění dobyl Hollywood, sociální apel jeho filmů však způsobil pronásledování Výborem pro neamerickou činnost,
které vyústilo v exil ve Švýcarsku. V roce 1972 obdržel Oscara za celoživotní dílo, o tři roky později byl britskou královnou povýšen do
šlechtického stavu. Život plný nejzářivějších úspěchů i hlubokých pádů, usilovné poctivé práce i opakovaných selhání v partnerském
životě mapuje životopisné drama Chaplin souboru Městského divadla Mladá Boleslav v režii Pavla Kheka. Inscenaci plnou humorných
i vážných momentů, která dává plně vyniknout umění Matouše Rumla v titulní roli, shlédnou diváci v MKD ve čtvrtek 8. února.
Abeceda umělců
Během letošního cyklu přednášek z dějin umění představí Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno, v MKD významné české i světové
výtvarníky netradičním způsobem encyklopedicky, v abecedním pořadí. Díky tomu slibuje každá z přednášek nejen velkou pestrost slohů
a žánrů, ale také možnost srovnání a nacházení paralel mezi životními osudy i díly umělců, které by jen málokoho napadlo postavit vedle
sebe. Cyklus zahájí v pondělí 12. února přehlídka autorů, jejichž jména začínají na A až D.
Divadlo dětem
Přehlídka amatérských divadelních souborů Divadlo dětem 2018 pokračuje první únorovou neděli pohádkou Zlatý zvoneček děčínského
divadelního souboru Karel Čapek. Příběh vhodný i pro nejmenší děti vypráví o boji dobra se zlem, které zastupují moudrá lesní vládkyně
Lesana, královna temna Morana a jejich kouzelní pomocníci. Mezi nadpřirozené bytosti se náhodou připlete lidská služebná Otylka a jen
díky ní nakonec všechno dobře dopadne.
Následující neděli, 11. února, vyvrcholí přehlídka Divadlo dětem pohádkovým dětským karnevalem. Na něm proběhne vyhlášení vítězů
doprovodných soutěží o nejhezčí a nejzajímavější karnevalovou masku, věrnostní soutěže se sbíráním razítek a také výtvarné soutěže, do
níž mohou děti přihlásit své obrázky inspirované některou z uvedených pohádek. Podepsané soutěžní obrázky s kontaktem na rodiče je
možné přihlásit do soutěže na recepci MKD nejpozději do čtvrtka 8. února. Díla malých výtvarníků budou během divadelní přehlídky
a karnevalu vystavena v prostorách MKD. Porotou vybraní autoři získají vstupenky na další dětské představení uvedené do června 2018.
Poutníci
Hudební skupina Poutníci se již mnoho let řadí do kategorie legenda country, písně jako Panenka, Pojďme se napít či Podobenství
o náramcích stihly od svého vzniku téměř zlidovět. Kapela byla založena v roce 1970 v Brně a v jejích řadách se během času vystřídaly
výrazné osobnosti české hudební scény jako Robert Křesťan, František Linhárek, Luboš Malina, Mirek Hulán a spousta dalších. Kapela
zvítězila opakovaně v prestižní soutěži nejstaršího českého hudebního open air festivalu Porta a je rovněž držitelem Zlaté Porty, ocenění
za dlouholetou činnost ve folku. Kapela získala dokonce ocenění v USA za nejlepší neamerické bluegrassové album. Připomenout si
nestárnoucí písně, znějící každé léto u stovek táborových ohňů, mohou posluchači poslední den v měsíci, ve středu 28. února.
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