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Programové tipy Mekuc – březen 2019
Nalaďte se na jazz
Široký pojem jazz dnes zahrnuje celou pestrou škálu více či méně příbuzných hudebních stylů, které by se sotva daly shrnout do
jedné definice. V měsíci březnu vtrhnou do MKD naléhavé tóny právě těchto výrazných hudebních rytmů a v rámci tematického
cyklu pořadů Nalaďte se na jazz budou oslovovat návštěvníky prostřednictvím filmu, divadla v podobě hudební revue, výstavy
fotografií a samozřejmě koncertů českých i zahraničních interpretů až do konce dubna.
Cyklus zahájí 6. 3. swingový večer Eleny Sonenshine & Jocose Jazz. 13. 3. doprovodí vernisáž výstavy nejlepších snímků mezinárodní soutěže Jazz World Photo 2018 koncert Jazz Elements. 19. 3. představí Film mekuc melodrama o vztahu zpěvačky a hudebního skladatele Studená válka režiséra Pawła Pawlikovského. Německé kvarteto The Chilkats 26. 3. přenese posluchače do
počátku 40. let, kdy hudebním klubům dominoval jump blues. Swingový večer v první dubnovou středu, 3. 4., bude patřit Tereze
Krippnerové & The Masters. 9. 4. odehraje Orchestr Ježkovy stopy hudební revue Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného
divadla, připomínající tvorbu nejvýraznější osobnosti jazzové scény první republiky, geniálního skladatele Jaroslava Ježka, a jeho
uměleckých partnerů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Dramatický portrét zpěváka a hudebního skladatele, který zásadně ovlivnil
hudební vývoj, přinese Film mekuc 16. 4. ve snímku Get On Up – Příběh Jamese Browna. Mladý energický orchestr Prague
Rhythm Kings, zabývající se originální interpretací americké jazzové hudby 20. a 30. let minulého století, rozehraje svou
hot-jazzovou show 24. 4. Celý cyklus vyvrcholí 30. 4. promítnutím hudebního dokumentu Pára nad řekou o trojici legendárních
jazzmanů, kteří uprchli z komunisty ovládaného Československa za svobodnou tvorbou přes hranice. Film Filipa Remundy
představuje životní příběh Jána Jankejeho, Ľubomíra Tamaškoviče a mělnickým posluchačům důvěrně známého Laca Décziho,
nestárnoucího enfant terrible jazzové scény, jehož koncerty v Masarykově kulturním domě jsou vždy výjimečným zážitkem.
Radim Vizváry: VIP
Choreograf, režisér a mim oceněný Thálií Radim Vizváry pracuje s pantomimou netradičními způsoby a hledá její nové formy.
5. března vystoupí v MKD se svou sólovou performancí VIP, v níž vypráví příběh známého iluzionisty, jehož osobnost se postupně
mění vlivem zničujícího životního stylu i pod tíhou role populární celebrity. Tu nepřehlédnutelně ztvárňuje kostýmní maska,
okázalý zlatý kožich. Představení dává vyniknout nejen umění dokonale zvládnutého pohybu a mimiky mistra moderní pantomimy, efekt umocňují iluzionistické triky i dokonalá emotivní souhra světel a hudby Ivo Sedláčka.
Už je tady zas!
V prosinci 2017 měli mělničtí diváci příležitost seznámit se prostřednictvím akčního scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
a jeho hereckých kolegů s bestsellerem Už je tady zas! Timura Vermese. Tragikomický příběh o tom, jak se v současném Německu
znenadání uprostřed Berlína probudí Adolf Hitler, proti vší pravděpodobnosti zahájí novou úspěšnou kariéru v médiích a nakonec
zamíří i do politiky, si svou aktuálností a naléhavostí, jimž přitom nechybí vtip a nadhled, přímo říká o divadelní zpracování.
Není proto divu, že se kniha dočkala dramatizace. Té se, stejně jako režijního nastudování se souborem Divadla Na Jezerce, ujal
Matěj Balcar, v hlavní roli exceluje Ondřej Kavan. Mělničtí diváci se na představení mohou těšit 12. března v MKD.
„Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že se náš svět prudce mění. Co bylo před několika lety nevyslovitelné, je dnes běžnou
součástí života. Tolerujeme fašismus i komunismus, jako kdybychom nevěděli, o co jde. A děláme, že se nás to netýká,“ říká ředitel
Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Když v závěru hry Adolf Hitler prohlásí: Za nás přece všechno nebylo jen špatné!, mohou si
diváci uvědomit, že tuhle větu už někde slyšeli.“
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Žena Vlčí mák – herecký koncert Hany Maciuchové
Vynikající herečka Hana Maciuchová je televizním divákům je dobře známá i z mnoha rolí výrazných ženských typů z řady českých
filmů a seriálů, od její nezapomenutelné rázné Anče v oblíbených večerníčcích Krkonošské pohádky, natočených v 70. a 80. letech,
přes role v Nemocnici na kraji města či Chalupářích po profesorku Hejlovou z Ulice.
Plně vyniknout svému hereckému mistrovství dává ale dlouhodobá členka souboru Divadla na Vinohradech na divadelních
prknech, aktuálně především v monodramatu Noëlle Châteletové v překladu a režii Jaromíra Janečka Žena Vlčí mák, se kterým
27. března vystoupí v MKD Mělník.
O monologu ženy, kterou na prahu stáří nečekaně potkalo silné citové vzplanutí, vzplanutí něžné, dychtivé, vášnivé a opětované,
říká sama herečka: „Je to o období života, kdy moje hrdinka sama říká, že smrt už neděsí. V té době potká lásku – a jak se zbystří
smysl, jak se najednou naplní život!“
Společnosti, která se upnula ke kultu krásy a zdánlivě věčného mládí a vnímá téma lásky v pokročilém věku jako tabu, něco
nepředstavitelného a snad dokonce směšného, hra srozumitelným a téměř laskavým způsobem připomíná, že i stárnoucí lidé
jsou stále tady. Že prožívají plnohodnotný život a jejich city včetně těch milostných nejsou o nic slabší, ba naopak, díky prožitým
zkušenostem dokáží poznat a docenit to, co je nejdůležitější.
Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna Mělník se i letos k měsíci čtenářů připojuje několika akcemi – vyhlášením výtvarné a literární soutěže Za Čtendou
do knihovny, v dětském oddělení bude po celý měsíc první registrace pro čtenáře do 15 let zdarma atd.
Vyvrcholením měsíce čtenářů bude letos již 19. ročník celostátní akce Noc s Andersenem, v mělnické knihovně proběhne v pátek
5. dubna. Hlavní témata letošní pohádkové noci jsou netradičně dvě – Andersen známý i neznámý a 70. výročí založení nakladatelství Albatros a připomenutí jeho kmenových spisovatelů, u nás to bude Ondřej Sekora. Večerní program v Městské knihovně je
určen dětem 1. stupně ZŠ, na téma zvířátek budeme číst i vyrábět, chybět nebude ani beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou.
Na program v knihovně je nutná registrace osobně v dětském oddělení knihovny, případně na e-mailu detske@mekuc.cz.
Kapacita omezena. Registrace bude probíhat od 1. 3. do 22. 3. 2019.
Čtenda vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž
Netopýr Čtenda je novým maskotem dětského oddělení Městské knihovny Mělník. Stal se průvodcem malých čtenářů a ochráncem
knížek, můžete se na něj kdykoliv v půjčovní době přijít podívat a seznámit se s ním. Kde se ale Čtenda vzal a co vlastně dělá,
když je v knihovně zavřeno? Zkuste využít fantazii a popište nebo nakreslete jeho cestu do knihovny a poodhalte závoj jeho
tajemství.
Termín konání soutěže: od 1. 3. do 19. 4. 2019
Kategorie: 1.–3. třída, 4.–5. třída, 6.–7. třída, 8.–9. třída
Příspěvky do soutěže můžete předat osobně v dětském oddělení knihovny nebo e-mailem zaslat na adresu detske@mekuc.cz.
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