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Podzim a zima v nové sezóně Mělnického kulturního centra
Mělnické kulturní centrum zve v nové sezóně návštěvníky na různorodý program zahrnující divadelní představení pro dospělé i pro děti,
koncerty různých žánrů, filmové projekce, výstavy, přednášky, pohádky i řadu kurzů a výtvarných dílen. Po pestrých akcích Mělnického
kulturního léta, které se ve velké většině odehrávaly pod širým nebem, příznivce kultury opět pod svou střechou přivítají všechny
pobočky Mělnického kulturního centra, rozmístěné v historickém jádru města.
Koncerty
Podzim 2018 se odehrává ve znamení 100. výročí založení Československa. Mělnické kulturní centrum přispěje k oslavám významného
jubilea pestrou programovou nabídkou, jejíž součástí jsou i hudební pořady. Koncert Velkého dechového orchestru MKD 2. 10. v Masarykově kulturním domě doprovodí dvojvernisáž tematických výstav. 5. 10. se symbolicky od 19 hodin 18 minut uskuteční Koncert pro
republiku: speciální komponovaný program symfonického orchestru s tanečním doprovodem, na němž vystoupí Varhan Orchestrovič
Bauer a Okamžitý Filmový Orchestr, taneční company Dana Pala Creativity a jako speciální host Jitka Čvančarová. Výročí republiky
připomene 25. 10. také pořad Tóny důvěrné básníka Františka Novotného a Pražského smyčcového dua, 16. 11. přiveze repertoár
swingové hudby z období první republiky Ondřej Havelka a Melody Makers v programu Rhapsódie v modrém pokoji.
Hity 20. a 30. let minulého století zazní v podání Original Vintage Orchestra, který vystoupí na Den města 25. 11. a slavnostní
programy věnované oslavám vzniku republiky uzavře.
Při příležitosti zahájení sezóny vystoupí ve středu 5. 9. v sadech u Masarykova kulturního domu zpěvačka Bára Vaculíková se svým
projektem Diva Baara, v němž se předvede v roli swingové divy s vlastním autorským repertoárem. Její audiovizuální show laděná do
tónů burlesky, kabaretu a swingové tančírny předznamená nejen novou kulturní sezónu, ale také pravidelný cyklus Swingových večerů,
které se budou opět konat vždy první středu v měsíci.
Do tohoto cyklu se řadí i koncerty Rainbow Gospel Choir 3. 10. či koncert fenomenálního Laca Deczi 7. 11.
Milovníky operní hudby potěší recitál sopranistky Yukiko Kinjo a multiinstrumentalisty Petra Smetáčka, kteří se mělnickým
posluchačům představí 9. 10.
Dlouhodobě oblíbené jsou vánoční koncerty v období adventu. Letos posluchače potěší Janek Ledecký 6. 12., Eva Urbanová 12. 12.
a tradiční vystoupení mělnických souborů Jarošovci, Jarošáček a Chrapot.
V programové nabídce Mekuc jsou také vystoupení Ten Sing 24. 11. a Jakuba Smolíka 29. 1.
Divadla
V nové sezóně rozšířilo Mělnické kulturní centrum oblíbené divadelní předplatné pro své věrné návštěvníky. Ti si nově volí ze 7 vybraných divadelních inscenací nabízených v pololetí alespoň 4 představení za zvýhodněnou cenu s bonusem v podobě volné či zvýhodněné vstupenky na jiný pořad. Vstupenky na divadelní představení jsou jednotlivě rovněž v běžném prodeji.
25. 9. zhlédnou diváci představení 3D Company Dobrý proti severáku, dramatizaci rakouského románového bestselleru v e-mailech.
Představení Městských divadel pražských Čapek přiblíží 4. 10. téměř donkichotský boj velkého autora a velkého člověka, který na
sklonku života musí čelit nenávisti, malosti a krutosti svého milovaného národa. Představení je součástí oslav 100 let od založení
Československé republiky.
15. 10. čeká návštěvníky MKD populární komediální improvizační show Partička. 24. 10. zazní jako připomínka společné minulosti
Čechů a Slováků v MKD slovenština v inscenaci Bratislavského hudobného divadla Mandarínková izba, rozmarné komedii o tajemném
hotelovém pokoji. 30. 10. diváky pobaví Miroslav Donutil ve své one man show Cestou necestou. 5. 11. uvede Divadlo Na Fidlovačce
činoherní představení Třetí prst na levé ruce. 21. 11. se uskuteční amatérské divadelní představení z cyklu Divadelní večery Vladimíra
Dědka, které pravidelně připravuje a s hostujícími soubory spolupracuje DS Nové divadlo Mělník. 10. 12. uvidí diváci romantickou
komedii o ženách a (nejen) pro ženy Perfect days v produkci Pantheon production, 8. 1. se odehraje fraška Palm Off Studia – Divadla
Pod Palmovkou Pusťte Donnu k maturitě!, sonda do ad absurdum zkarikovaných divokých 90. let v ČR. 24. 1. Divadlo Pod Palmovkou
představí už klasické, ale přesto dodnes provokující Ibsenovo drama Nora (Domeček pro panenky).
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Filmy
Cyklus Film mekuc bude i nadále uvádět dva filmy měsíčně. V páté sezóně budou na programu hrané i dokumentární filmy, které se
vymykají standardům zábavní popkultury filmového průmyslu a vzbudily pozitivní ohlas na mezinárodní scéně. V prvním pololetí se
diváci mohou těšit výhradně na nové filmy z let 2017 a 2018.
Sérii projekcí zahájí oceňovaný český film Švéd v žigulíku, dále diváci uvidí izraelsko-německé drama Cukrář, film Teheránská tabu
animovaný unikátní metodou rotoskopie, moderně orientální drama Bistro Ramen či francouzské Vnitřní slunce, které přineslo skvělé
Juliette Binoche cenu Evropské filmové akademie European Film Award i Césara pro nejlepší herečku. Následovat budou snímky Foxtrot
a Tísňové volání.
Výstavy
Galerie Ve Věži představí 6. 9. výstavou kreseb a akvarelů pod názvem Výběr z díla tvorbu významného mělnického rodáka, malíře
a karikaturisty Josefa Líra. 8. 11. ji vystřídají obrazy, grafiky a ilustrace akademického malíře Borise Jirků. Na leden je připravena
výstava uměleckých ilustrací biblických příběhů pro děti z edice MANAMANA nakladatelství Meander.
Výstavní prostory Masarykova kulturního domu budou od 4. 9. hostit výstavu Jiřího Knížáka a členů amatérské výtvarné skupiny „J“
s názvem Nekonečno krát dvě rovná se osmdesát osm. Výstava Vnitřní dialog, jejíž vernisáž se uskuteční 10. 9., představí umělce, kteří
se potýkají s psychickou nemocí či poruchou a uskuteční se v rámci projektu Týden duševního zdraví. 2. 10. bude slavnostně zahájena
výstava Prvorepubliková architektura na Mělníku ve fotografii současně s výstavou Architektura ve službách první republiky.
Výstava tvorby mělnického fotografa Jiřího Čermáka bude v MKD zahájena 10. 1.
Dětské pořady
Programy pro děti jsou připraveny ve všech pobočkách kulturního centra. Kromě tradičních nedělních pohádkových představení
a pořadů pro školy v MKD se jedná například o doprovodné workshopy k výstavám v galerii Ve Věži či pravidelné kreativní programy
v knihovně. Dětem je určena také nová čtenářská hra ČTEME SI .... a nejen to, tematické programy s atraktivními motivy Halloweenu,
Vánoc, Velikonoc, Noc s Andersenem a další, které připravuje městská knihovna. V Turistickém informačním centru jsou pro děti
připraveny materiály o městě, školám a dětským zájmovým skupinám je určen zážitkový vzdělávací program věnovaný mělnickému
podzemí.
Z pořadů pro děti vybíráme: 23. 9. Štístko a Poupěnka – Jedeme na výlet, 2. 12. Vánoční koleda Divadla AHA, 13. 1. Poslední trik
Georgese Mélièse Divadla Drak, divadelní představení, které je poctou světu trikových kouzel, filmu a imaginace, a od 27. 1. přehlídka
amatérských divadelních souborů Divadlo dětem se závěrečným pohádkovým karnevalem.
Kurzy
Nedílnou součástí programu Mělnického kulturního centra jsou otevřené lekce Trénování paměti, tradiční jazykové kurzy a rukodělné
workshopy zaměřené na pletení z pedigu, aranžování atd. Oblíbené jsou kurzy práce na počítači pro seniory.
Ostatní pořady
I nadále budou diváci seznamováni s díly současné literatury v rámci projektu LiStOVáNí – „akční scénické čtení” z produkce herce
Lukáše Hejlíka a jeho kolegů. 19. 9. seznámí diváky s knihou Keitha Stuarta Kluk z kostek, příběhu otce a autistického syna, kteří k sobě
ve složité rodinné situaci najdou cestu prostřednictvím počítačové „stavebnicové“ hry Minecraft.
Pondělní přednášky mají v programu Mekuc své stálé místo. 24. 9. bude první z nich Polární záře, magický fenomén severní
Skandinávie, další cestopisné přednášky představí například Makedonii, Čínu, Střední Asii či Toskánsko. Zklamáni nebudou ani zájemci
o přednášky z dějin výtvarného umění, přednášky pro příznivce zdravého životního stylu, duchovních a společenských věd a dalších.
Prezentace středních škol, dalšího vzdělávání a trhu práce Vzdělávání 2018 nabídne zájemcům široké možnosti rozvoje 1. 11.
Úspěšný mělnický Galavečer bojových sportů vstoupí do dalšího ročníku 3. 11.
Studentům nabízí Mělnické kulturní centrum individuální předplatné Mekuc young, v rámci kterého si mohou zakoupit dvě vstupenky
z nabídky divadelních představení za sníženou cenu, získají dva vstupy na literární pořad LiStOVáNí a neomezený vstup na projekce
Film mekuc i na podvečerní přednášky pořádané Mekuc v MKD.
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