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Leden – červen 2019 v Mělnickém kulturním centru

Mělnické kulturní centrum zve v novém kalendářním roce příznivce kultury na bohatý program, v němž nechybějí profesionální  
i amatérská divadelní představení pro dospělé i pro děti, koncerty napříč různorodými žánry, umělecké i dokumentární výstavy,  
tematické cykly přednášek i kreativní rukodělné i výtvarné workshopy. Závěr zimy bude ve spolupráci s Novým divadlem Mělník opět 
patřit přehlídce amatérských souborů Divadlo dětem, nedělním dětským představením v podání hostujících ochotnických divadel.  
Další tematický okruh pořadů, Nalaďte se na jazz, zahrnuje nejen koncerty, ale i divadlo a projekce filmů s hudební tematikou.  
Pokračovat bude Film mekuc přinášející výběr kvalitních filmů pro náročného diváka. Také akční scénické čtení LiStOVáNí Lukáše  
Hejlíka a jeho hereckých kolegů představí divákům pozoruhodné knihy v dalších pořadech tohoto cyklu.

Koncerty
Programovou nabídku roku 2019 otevře 5. 1. v MKD Tříkrálovým koncertem Velký dechový orchestr MKD Mělník, vloni založené hudební 
těleso, které si za necelý rok působení získalo srdce mělnických posluchačů včetně mnoha z těch, kteří se dříve mezi ctitele dechové 
hudby nepočítali. Pokračovat budou vždy jedním koncertem v měsíci oblíbené pravidelné swingové večery, první z nich bude 9. 1. hostit 
Jiřího Knotte a Majku Maříkovou. 29. 1. vystoupí nestárnoucí romantik Jakub Smolík s kapelou. Únorový swingový večer navštíví Tomáš 
Homuta Trio. Jeden z nejrespektovanějších českých rockerů David Koller zahraje 13. 2. v MKD v rámci své Acoustic Tour 2019.  
6. 3. zahájí svým vystoupením zpěvačka Elena Sonenshine s doprovodnou kapelou cyklus Nalaďte se na jazz. 13. 3. naváže na slavnostní 
zahájení výstavy vítězných vítězných snímků soutěže JAZZ WORLD PHOTO 2018 koncert uskupení Jazz Elements. 3. 4. posluchače 
naladí na jazz Tereza & Masters a 24. 4. skvělí Prague Rhythm Kings. 5. 4. vystoupí v MKD studentský sbor a orchestr George Watson 
College. Na 13. 5. je plánován galakoncert královny českého romantického popu Hany Zagorové. 5. 6. si v MKD připomeneme nedožité 
60 narozeniny skvělé zpěvačky Zuzany Navarové. Během koncertu Pocta Zuzaně Navarové si posluchači připomenou mnoho jejích 
nestárnoucích hitů v podání Jazz Elements.

Divadla
Ve druhé polovině sezóny Mělnické kulturní centrum opět rozšiřuje nabídku divadelních představení pro své věrné návštěvníky, V rámci 
předplatného 4 z 8 si diváci z 8 vybraných divadelních inscenací mohou vybrat alespoň 4 za zvýhodněnou cenu s bonusovým dárkem 
v podobě volného vstupu na filmovou projekci z cyklu Nalaďte se na jazz nebo 50 % slevu na jeden z koncertů tohoto cyklu. Vstupenky 
na všechna divadelní představení, včetně inscenací mimo předplatné, nabízíme v předprodeji vždy dva měsíce před dnem jejich konání. 
Zakoupit je můžete na pokladně v MKD, v TIC Mělník a on-line. 
V prvním pololetí 2019 je skutečně z čeho vybírat. 8. 1. se odehraje fraška Divadla Pod Palmovkou – Palm Off Studio Pusťte Donnu 
k maturitě!, sonda do ad absurdum zkarikovaných divokých 90. let v ČR. 17. 1. osloví diváky řečí scénického tance představení La Mar, 
taneční duet Dana Pala Creativity volně inspirovaný Andersenovou pohádkou Malá mořská víla. 24. 1. Divadlo pod Palmovkou před-
staví už klasické, ale přesto dodnes provokující Ibsenovo drama Nora (Domeček pro panenky). 5. 2. vystoupí novocirkusová akrobatická 
skupina Losers Cirque Company, jejíž Kolaps ukazuje katarzní zkušenost zhroucení známého a starého jako novou, nadějnou příležitost.  
20. 2. přiveze soubor OLDstars tragikomedii To všechno ona o složitém vztahu dospívajícího syna a matky, která se pokusí cestu  
ke svému dítěti najít přes on-line chat pod smyšlenou identitou. 5. 3. vtáhne do děje celovečerního pantomimického příběhu V.I.P. 
oceňovaný mim, choreograf a režisér Radim Vizváry. Divadlo Na Jezerce nastudovalo vysoce aktuální hořkou politickou satiru Už je 
tady zas! podle románu Timura Vermese o návratu Adolfa Hitlera do současného Německa a dokonce do politiky. V MKD ji mohou 
diváci zhlédnout 12. 3. Na 27. 3. je připraven herecký koncert Hany Maciuchové v podobě představení Žena Vlčí mák o ženě, která 
v pokročilém věku zažívá ohnivé milostné vzplanutí. 9. 4. připomene příběh Osvobozeného divadla hudební revue Orchestru Ježkovy 
stopy Proč nemohu spát. V náhradním termínu 18. 4. se uskuteční zrušené představení Divadla Na Fidlovačce Třetí prst na levé ruce, 
vstupenky na původní termín 5. 11. zůstávají v platnosti. 25. 4. přiveze soubor Divadla Verze brilantní francouzskou komedii Jméno, 
nabízející komický pohled na sebejisté zastánce svobodného myšlení. 14. 5. odehraje soubor VIP Art Company komedii o tom, co vše  
se může udát na jedné narozeninové party Můžem i s mužem. 26. 5. připomene hra Neumím jinak než láskou Divadla Viola výročí  
150 let od úmrtí velké vlastenky a spisovatelky Boženy Němcové. Soubor Dejvického divadla zakončí divadelní sezónu MKD 10. 6. 
komedií z redakce malého vydavatelství Vzkříšení. 
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Přednášky
I v roce 2019 věnuje Mekuc pozornost populárně naučným přednáškám. Kromě další z cestovatelských přednášek Dana Přibáně, který 
31. 1. přiblíží další z cest žlutých trabantů, a to Velkou cestu domů, je 7. 3. nejočekávanějším titulem sezóny vyprávění Pavla Lišky a Jana 
Révaye Vandráci o dobrodružství na motocyklové cestě napříč Střední Amerikou.

Pro děti
Výběru pořadů pro nejmenší diváky tradičně věnuje Mekuc velkou pozornost. 13. 1. přenese Divadlo Drak na divadelní scénu kouzelný 
svět filmových zázraků v poctě průkopníkovi trikové kinematografie Poslední trik Georgese Mélièse. 27. 1. zahájí Polívková pohádka 
Vrchlabského divadelního spolku LIPANY každoroční přehlídku amatérských představení pro nejmenší Divadlo dětem. 3. 2. bude 
pokračovat Šípková Růženka a O Marušce a 12 měsíčkách DS Hálek Nymburk, 10. 2. Ferda Mravenec aneb Škola jízdy na kolečkových 
bruslích také DS Hálek Nymburk, 17. 2. Kocour Modroočko DS Mladá scéna Ústí nad Labem a 3. 3. celou přehlídku zakončí pohádkový 
Dětský karneval. 24. 3. mohou děti navštívit představení Tajemství naší skříně Divadla Lampion. 7. 4. zavítá do MKD oblíbený dětský 
bavič Michal Nesvadba s pořadem Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci. 28. 4. čeká diváky nedělní pohádka Tři kmotřinky kterou  
odehraje 1. neratovická divadelní společnost. 19. 5. přiveze Liduščino divadlo pohádku na motivy oblíbeného večerníčku Maková  
panenka a motýl Emanuel. 2. 6. ukončí předprázdninovou sérii dětských pořadů loutkové představení Divadla Buchty a loutky Anča 
a Pepík podle populárního komiksu, jehož autorka Lucie Lomová vystavovala v galerii Ve Věži na jaře 2018.

Výstavy
Galerie Ve Věži připravuje na začátek roku 2019, od 11. 1. do 10. 3., výstavu knižní edice Manamana vydavatelství Meander která  
představuje biblické příběhy starého i nového zákona převyprávěné pro současného dětského čtenáře a seznamuje ho tak s kořeny 
evropské kultury. K tomu přispívají i působivé a moderní ilustrace nejmladší generace výtvarníků, které přirozeně rozvíjejí dětskou 
imaginaci. Následovat bude od 14. 3. výstava grafik výtvarnice Lenky Falušiové. 
Také prostory Masarykova kulturního domu pravidelně hostí výtvarné, fotografické umělecké i dokumentární výstavy. 


