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Programové tipy Mekuc – duben 2019
V dubnu pokračuje v MKD jarní tematický cyklus pořadů Nalaďte se na jazz
Až do 3. května potrvá výstava vítězných snímků mezinárodní fotografické soutěže Jazz World Photo 2018.
Swingový večer 3. dubna bude patřit Tereze Krippnerové & The Masters. 9. dubna 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. dubna 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. dubna.
Celý cyklus vyvrcholí v poslední dubnový večer 30. dubna 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.
Koncert orchestru George Watson’s College v MKD
Kolejní střední škola George Watson’s College ve skotském Edinburghu, která byla založena již v roce 1741, má velmi rozsáhlý
záběr v hudebním vzdělání a v různých hudebních aktivitách. Týdně na škole proběhne až 1200 hodin věnovaných hudbě
a hudební nauce. Studenti studují hru na tradiční nástroje klasické hudby i na skotské národní nástroje, jako jsou dudy.
Škola má několik oceňovaných pěveckých sborů a orchestrů. Mělničtí posluchači budou mít 5. dubna příležitost navštívit
společný koncert komorního sboru a smyčcového orchestru, na programu letošního turné jsou především díla z klasické tvorby
např. G. F. Händela či W. A. Mozarta a také skotské lidové písně.
Obě tělesa standardně vystupují ve skotských městech, jako je Aberdeen, Inverness, Skye atd. Mají za sebou mnoho zahraničních
turné. Velmi úspěšné koncerty se konaly v roce 2012 k Krakově, v roce 2014 ve Veroně a v Benátkách, v roce 2016 ve Slovinsku.
Destinací pro turné v roce 2019 se stala Česká republika, není to však první návštěva. Mladí skotští umělci zde úspěšně
koncertovali již jednou, v roce 2008.
Sbor a smyčcový orchestr budou dirigovat David Elliott, Steven Griffin a Claire Docherty.
Noc s Andersenem 2019
V Městské knihovně Mělník v pátek 5. dubna proběhne letos již 19. ročník celostátní akce Noc s Andersenem. 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. Program doplní beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou.
Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného divadla
V úterý 9. dubna si diváci v MKD v rámci tematického cyklu Nalaďte se na jazz připomenou slavnou éru první republiky, kterou
po hudební stránce charakterizoval swing. Nejvýraznější českou osobností tohoto žánru je bezesporu Jaroslav Ježek, společně
s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem tvořící slavné trio autorů jedné z nejvýznamnějších avantgardních scén první poloviny
20. století. Právě její historii je věnována hudební revue Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného divadla Orchestru Ježkovy stopy.
První část večera mapuje počátky tria W + V + J, ve druhé zazní tvorba, která byla politickou satirou proti sílícímu fašismu u nás
i v Evropě. Výběr skladeb zahrnuje skutečné perly. Zazní jak písně populární především z prvorepublikových filmů Voskovce
a Wericha, jako je například Nebe na zemi, tak i méně známé, ale stejně zdařilé po hudební i textové stránce, například Proč
nemohu spát nebo Mercedes.
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Hry bez hranic
Akční scénické čtení LiStOVáNí představí 17. dubna v MKD prozaickou prvotinu novináře a publicisty Michala Kašpárka Hry bez
hranic. Knihu vytvořil autor částečně pod vlivem zážitků z uprchlického tábora v Röszke v roce 2015. Uprchlíci ale nejsou hlavními
hrdiny děje, těmi jsou mladí moderní Evropané, mileniálové. Hry bez hranic vyprávějí příběh programátora Filipa, který se snaží vždy
získat co nejvíc při vynaložení co nejmenšího úsilí. Užít si všechno, co život dobře placeným mladým mužům nabízí: cestování, drogy,
sex bez závazků. Když se během vrcholící uprchlické krize objeví možnost vydělat na lidském soucitu s cizím neštěstím hromadu peněz,
rázem se stane duší organizace pomoci uprchlíkům. Filipův cynický a vrcholně pragmatický přístup dokáže mistrovsky využívat
idealismu ostatních lidí, které potkává, a od každého získat, co potřebuje, ať už jde o peníze, informace, anebo dobrovolnickou práci.
Kniha je psaná zábavným způsobem, její humor je ale na pozadí neodbytných filosofických a morálních otázek nevyhnutelně stále
černější a cynismus zní i v samotném názvu knihy. Ten odkazuje nejen k celou knihou prostupujícímu motivu počítačové hry Euro
Truck Simulator a zároveň k populární televizní soutěži z 90. let. Jako hru, za niž není potřeba cítit žádnou zvláštní odpovědnost,
totiž vnímá hrdina knihy, podobně jako mnoho představitelů mladé generace, i samotný život.
Třetí prst na levé ruce
18. dubna budou mít diváci v MKD příležitost navštívit hru Divadla Na Fidlovačce Třetí prst na levé ruce. Jedná se o náhradní
termín za plánované podzimní představení zrušené ze zdravotních důvodů. Dramatická prvotina současného anglického herce
Dermota Canavana vypráví příběh dvou sester probírajících se po letech krabicí starých rodinných fotografií. V mysli obou žen
v podání skvělé Ivy Pazderkové a o nic pozadu nezůstávající Martiny Randové ožívají vzpomínky na nelehké dětství a mládí
v 70. letech v irské rodině, na společnou lásku k tanci, na dávnou vzájemnou blízkost i na komplikovaný vztah s obdivovaným,
ale nadmíru autoritativním otcem. K podmanivosti atmosféry přispívají dobové hity, z nichž jeden, Third finger, left hand od
Marthy Reeves and the Vandellas, dal hře jméno.
Jméno
Herecký soubor Divadla Verze přiveze 25. dubna do MKD vynikající aktuální francouzskou komedii Jméno. Název představení
a nastolená otázka, zda může křestní jméno ovlivnit povahu svého nositele, odkazují ke známému Shakespearovu verši z Romea
a Julie: „Co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně.“
Záměr úspěšného realitního makléře dát očekávanému dítěti kontroverzní jméno způsobí při rodinné návštěvě nečekaně tvrdý
konflikt. Ten se ještě vyostří po odhalení skandálního tajemství z rodinné historie. Hra je kritickou sondou do středostavovské
společnosti, jejíž příslušníci, sebejistí a zdánlivě vyrovnaní, se stále ještě potýkají s neočekávanými předsudky.
V komedii autorů Matthieua Delaporte a Alexandra de la Pattelière v překladu Jaromíra Janečka a režii Thomase Zielinskiho uvidí
diváci Romana Zacha, Janu Janěkovou ml., Petra Lněničku, Jana Dolanského a Lindu Rybovou.
Od premiéry v Paříži v roce 2010 byla hra s obrovským úspěchem uvedena už v mnoha zemích celého světa. Dočkala se také stejnojmenné filmové adaptace, snímek získal v roce 2013 pět nominací na cenu César, což je francouzská obdoba amerického Oscara.
Novinky z TIC Mělník
V dubnu v Turistickém informačním centru Mělník vrcholí přípravy na novou turistickou sezónu. Návštěvníkům mohou pracovníci TIC nabídnout opět několik novinek. Maskota Městské knihovny Mělník, netopýra Čtendu, už si stihli oblíbit nejmenší mělničtí
čtenáři, teď přišel čas, aby se podíval do světa a šířil v něm slávu města nad soutokem Labe a Vltavy. V podobě vtipně řešených
pohlednic představuje Čtenda krásy Mělníka z výšky i naopak tajemné hlubiny Mělnického podzemí a studny. Čtenda zdobí
i zářivě žluté pevné plátěné tašky, které můžeme návštěvníkům doporučit třeba na lahve výtečného mělnického vína, jehož
nabídku jsme letos opět rozšířili. Například o medailové Sylvánské zelené zdařilého ročníku 2017 ze Školního statku Mělník.
Na zájemce o cesty za vínem a vinařské akce na Mělníku i v oblastech napříč republikou čeká sada informačních materiálů Vína
z Moravy, Vína z Čech. Sběratele turistických vizitek zase potěší nové turistické deníky s mělnickým motivem.
Inspiraci a seznámení s novými trendy v turistickém ruchu mohou každoročně odborníci i zájemci o tipy na turistické cíle získat
na veletrhu Regiony ČR v Lysé nad Labem, který se letos koná 11.–13. dubna. Mělník zde budou na veletržním stánku s nabídkou
informací o městě a okolí s doporučením výletů, vinařských akcí a historických památek reprezentovat pracovníci TIC již počtvrté.
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