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Babí léto v Mekuc
Všechny pobočky Mělnického kulturního centra vítají návštěvníky v nové kulturní sezóně. Těšíme se na radostná a inspirativní setkávání s Vámi.
Masarykův kulturní dům
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kulturní
7.
9. zahájíme novou sezónu v sadech před MKD tradičním swingovým večerem s vystoupením skvělých a energických Two Towers HULU
dům
Jazz, kvintetu s trubkou a bicími. Návštěvníky koncertu čeká jazz a swing okořeněný špetkou muzikálu, šansonu a funky.
8. 9. následuje v MKD vernisáž výstavy mělnických výtvarnic s názvem JAM v obrazech. Výstava v prostorách MKD představí obrazy Jarky
Drechslerové, Aidy Legnerové a Mirky Léblové a potrvá do 3. 11.
Z připravovaných divadelních představení jsou do předplatného Mekuc 4 z 6 zařazeny tyto inscenace: 20. 9. Muž mojí ženy (Divadlo Na
Fidlovačce), 25. 10. Hadry, kosti, kůže (Švandovo divadlo), 28. 11. Africká královna (Divadlo Palace), 5. 12. Naprostí cizinci (Divadlo
Na Jezerce), 20. 12. Kytice (Pražský komorní balet) a v 23. 1. 2023 bude uvedeno představení Pstruzi (Divadlo Ungelt). Prodej předplatného
probíhá pouze na pokladně MKD do 23. 11. 2022.

Muž mojí ženy | 20. 9.
Celých pět let dokázala jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom neměli tušení a věřili, že jsou pro svou lásku tím jediným. Jednou
ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Plnokrevná, ale přitom citlivá komedie ze současného Chorvatska ukazuje,
co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce „lovit“ nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který
chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý. V komedii Divadla Na Fidlovačce účinkují David Novotný a Michal Dlouhý.
Americký most | 26. 9.
Přednáška světoběžníka Josefa Nitry účastníky provede zeměmi střední Ameriky od Panamy přes Kostariku, Nikaraguu, Honduras až do
Guatemaly. Zamíří k Panamskému průplavu, do deštného pralesa i na nádherné pláže Tichého oceánu i Karibiku. Diváci nahlédnou do jícnu
vulkánu a obdivovat mohou i mayské památky. Dozvědí se, jak se potomkům Mayů žije dnes, jak chutnají tamní speciality a dobrá káva
a jaký je to pocit zažít výbuch sopky.
Koncert filmové hudby II | 27. 9.
Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka se vrací do Mělníka s novým Koncertem filmové hudby. V pečlivě vybraném programu bude hrát hlavní roli
žánr sci-fi a fantasy. Posluchači uslyší například hudbu z filmů Star Wars, Pán prstenů nebo Jurský park. Na předloňský koncert orchestr naváže
několika novými skladbami z filmů o Harry Potterovi a Pirátech z Karibiku. Zazní ale i skladby z akční série o Jamesi Bondovi. Westernový žánr bude
opět zastoupen hudbou Ennia Morriconeho, tentokrát z filmu Hodný, zlý a ošklivý. Z české tvorby jsou zařazeny melodie z westernové parodie Limonádový Joe nebo suita z televizního seriálu Zdivočelá země. Žánr muzikálu bude zastoupen jednou z nejslavnějších písní A. L. Webbera – Fantom opery.
Mekuc
Mělnické vinobraní | 16.–18. 9.
Největší a nejstarší české vinařské slavnosti, třídenní Mělnické vinobraní, se konají 16.–18. 9. a Mělnické kulturní centrum během nich kompletně
zajišťuje program Historického tržiště a Pouliční i Zámecké scény. Historické tržiště oživí flašinetář a kromě řemeslných stánků a dobově oděných
trhovců potěší zejména malé návštěvníky v Husově ulici i starobylý kolotoč a sokolník, který předvede ochočené dravce. Pouliční scéna nabídne
Punch and Judy Show Přemysla Bukovského, pohádky O líném království a Agnes drak divadla AJAJ i Perníkovou chaloupku Filipa Humla a Jiřího
Bareše. Divadlo 100 opic odehraje pohádku DlouŠiby, známý příběh prince a jeho tří podivných pomocníků bude vyprávěn s aktivním zapojením
publika do hry. Divadlo Kvelb si připravilo pohyblivé pouliční představení Nautrilus ZŮM, v němž fascinuje především obrovská tříkolka s vlekem.
Zámecká scéna nabídne místní i přespolní interprety zvučných jmen. Pro diváky zde vystoupí rakovničtí The Smallpeople, Jonatán Vnouček
a Michaela Stará se představí jako Johny & Jenny, chvilky pro latino plné žhavých rytmů přinese Lágrima. Diváky nadchne i program divadelního
uskupení Živa Poppy Theatre, jehož inspirací jsou folklórní zpěvy a tance slovanských zemí a v němž se spojují prvky lidového i moderního divadla
s ohnivou show, akrobacií a tancem. Skupiny historického šermu Rytíři Mělničtí, Ordo Militari a Bakaláři mají připravené historické scénky plné
šermu a dobrodružství, ale i vtipu, historická hudba Musica Canora přenese diváky do dávných časů stejně jako skupina historických tanců
Vampyrus Yuvenilis a svojí humornou show pobaví diváky Alchymista Bavor. Se svižným programem tanečního swingu a francouzského gypsy
jazzu, mezinárodních swingových vypalovaček proložených instrumentálkami po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France dorazí kapela
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Django Jet. Fanoušci reggae a ska rytmů ocení Fast Food Orchestra, Prague Rhythm Kings přivezou své originální interpretace jazzové a populární
hudby období 1923–1932. Zahraniční hvězdou bude Gerald James Clark – jihoafrický zpěvák, skladatel a kytarista, kterého doprovodí Jakub Hlobil,
hybridní kytara a Josef Hlobil na bicí nástroje. Circus Brothers rozjedou disco-balkan, ve kterém muzikanti kombinují balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop, špinavý house, drsný rap a líbivý folk. Zahraje Švitorka, oblíbená dechová hudba z Mělníka, z místních interpretů nemůže
chybět Chrapot, mělnický pěvecký sbor, který dává do každého vystoupení své velké, veselé a energické hudební srdce. Poctou Zuzaně Navarové
bude interpretace písní kapel Nerez i Koa v originálním podání šestičlenné sestavy v čele s Barborou Červinkovou, tematicky naváže skupina Neřež
– hudebníci R. Fischmann, V. Sázavský a Z. Vřešťál, kteří zahrají největší hity skupiny Neřež, ale i kapely Nerez. Komedianta na chůdách s obří
rukou, který bude procházet zónou vinobraní, stejně jako workshop žonglování zajistí umělecká skupina Chůdadlo.
Noc literatury | 21. 9.
Mělnické kulturní centrum se letos poprvé stane součástí celorepublikové akce Noc literatury. Jejím cílem je zvýšit zájem veřejnosti o současnou
evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Veřejné čtení ukázek knih současných evropských autorů proběhne v knihovně, v galerii
Ve Věži a v kulisárně Masarykova kulturního domu. Čtení se ujmou profesionální i amatérští herci, chybět nebude ani hudební doprovod.
Začíná se v 18.00 hodin v galerii Ve Věži, kde současně proběhne vernisáž výstavy fotografií Ladislava Sitenského.
Nabídka pořadů pro školy
Pro vzdělávací instituce v regionu Mělnické kulturní centrum nabízí aktualizovaný katalog s nabídkou divadelních pořadů, přednášek, knihovních
workshopů a besed, na které se třídy mohou hlásit po celý rok. Katalog je zveřejněn na webových stránkách www.mekuc.cz. Věříme, že si čas
u nás strávený děti, studenti i pedagogové užijí.
Galerie Ve Věži
Komentovaná prohlídka Paňďuláků v galerii Ve Věži | 6. 9.
6. 9. od 17.00 hodin se v galerii Ve Věži uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Paňďuláci, piňduláci a Plachý, která představuje tvorbu
mělnického rodáka – výtvarníka, ilustrátora, animátora a herního designéra Jaromíra Plachého. Autor nejen oceňovaných počítačových her
Chuchel a Botanicula provede návštěvníky výstavou ve všech pěti patrech galerie Ve Věži.
Soutok času ve fotografiích Ladislava Sitenského | 21. 9.
Ladislav Sitenský (1919–2009), legenda české fotografie, je známý především fotografiemi z II. světové války, pragensiemi a krajinářskou tvorbou.
Právě krajinářské dílo tvoří největší část jeho fotoarchivu a přirozeně skrývá i nemálo snímků spojených s vodním živlem. Kde jinde než na
Mělníku prezentovat fotografie Ladislava Sitenského spojené nejen s Vltavou, ale i dalšími českými toky? V galerii Ve Věži budou vystaveny
Sitenského snímky od konce 30. let do konce let 50., od Vlnky na Želivce přes Pradleny u Vltavy po romantiku říčních břehů z dnes již zaplavených
zákoutí české krajiny, od fotografií snivých a poetických po téměř abstraktní. Vernisáž výstavy proběhne 21. 9. v 18.00 v galerii Ve Věži.
Jako doprovodný program k výstavě připravujeme na 12. 10. přednášku PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., o díle a životě Ladislava Sitenského. Souběžně
s výstavou v galerii Ve Věži proběhne v městské knihovně interaktivní výstava na motivy dětské knihy HURÁ NA KAJAK – Ladislav Sitenský, Lukáš
Urbánek. Výstava navazuje na knihu, v níž byly poprvé publikovány unikátní historické fotografie L. Sitenského, které uvedli autoři Milada Rezková,
Lukáš Urbánek a Jakub Kaše do nových souvislostí.
Městská knihovna Mělník
knihovna

Výstava HURÁ NA KAJAK!
Ve středu 13. 9. Vás velmi srdečně zveme na slavnostní vernisáž výstavy HURÁ NA KAJAK!. Projekt je inspirovaný dětskou knihou Milady
Rezkové a Lukáše Urbánka, kterou vytvořili podle fotografií slavného fotografa Ladislava Sitenského. Výstava proplouvá napříč prostorem
půjčovny a přináší vedle krásného vizuálního zážitku také mnoho interaktivních prvků. Součástí vernisáže bude umělecký workshop s Lukášem
Urbánkem. Během něj se návštěvníci mohou podílet na vzniku nevšedního uměleckého díla. Výsledek společného tvoření se stane nejen součástí
výstavy, ale také stálým exponátem knihovny. Výstava potrvá v knihovně až do konce kalendářního roku.
Pravidelný program knihovny pro dospělé čtenáře
V průběhu září se mohou zájemci o studium na Virtuální univerzitě třetího věku hlásit do nového semestru. V případě zájmu budou otevřeny
kurzy Umění rané renesance v Itálii a Kouzelná geometrie.
Každou sudou středu pokračuje v knihovně oblíbený Dámský literární klub, každou druhou sobotu herní setkání příznivců fantasy světa
Dračí doupě+.
Čtenářské kluby pro děti
Každou středu odpoledne se mohou děti přijít zabavit do čtenářského klubu. Na něj časově naváže Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským
jazykem, který od září nově otevíráme.
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