Chrudimská beseda

www.chrudimdnes.cz
www.chrudimsobe.cz
TANEČNÍ KURZY VE VELKÉM SÁLE MUZEA
Nyní je v prodeji kurz tanečních B (volná místa pro
chlapce, páry). Více informací na www.chrudimsobe.cz.
Prodej gardenek bude zahájen v pondělí 3. června od
18 hodin online. Slavnostní zahájení kurzů v pátek 6.
září (kurzy se budou střídat).

Divadlo & koncerty

PÉČE O ZRAK + DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BREJLE
Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ve spolupráci s Chrudimskou besedou pořádá osvětovou kampaň + divadelní představení.
Testování zraku na speciálním optickém přístroji, který
určuje sílu ostrosti zraku a různé skryté vady. Každému,
kdo test zraku prodělá, sdělí odborný štáb optiků a optometristů, zda je vše v pořádku nebo jak má v případě
vady pokračovat.
Středa 5. června od 10 do 16 hodin
Informační centrum Chrudim • Zdarma
Komedie Jiřího Císlera BREJLE
Hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých
situací ze života dnešní doby. Je protkaná písněmi
filmových šlágrů jako např. Titanik, Růžový Panter,
Moulin Rouge apod. Hra pojednává o rozvedeném
manželském páru, který po roce osamění se rozhodne
už nežít sám, a proto si každý z nich podává inzerát na
seznámení pod jinými jmény. Ovšem ani jeden z nich
netuší, že oslovují sami sebe.
Tvůrčí herečka a režisérka Dana Bartůňková do hry vložila humor dnešní doby.
Středa 5. června v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 88 Kč
SHIRLEY VALENTINE • Willy Russell
V hlavní roli Simona Stašová. Uvádí Agentura ADF.
Divadelní předplatné A – jaro 2019.
Neděle 9. června v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
JAKUB SMOLÍK & ILONA CSÁKOVÁ
Divadlo Karla Pippicha
Středa 20. listopadu v 19 hodin
Vstupné: 450 Kč

Jazz ve vinárně

LUBOŠ SOUKUP KVARTET
S HOSTEM DAVIDEM DORŮŽKOU
Úterý 17. září v 19 hodin
Vstupné: 120 Kč
FRANTIŠEK UHLÍŘ		
Středa 30. října v 19 hodin
Vstupné: 120 Kč
THE BLADDERSTONES			
Úterý 19. listopadu v 19 hodin
Vstupné: 120 Kč
FRANTIŠEK UHLÍŘ & ANDRE LEE DAVISON
Pondělí 16. prosince v 19 hodin
Vstupné: 120 Kč
ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNU VYHRAZENA

Městské kino Chrudim

www.kinochrudim.cz
ALADIN
Dobrodružný / USA / 2019 / dabing
Režie: Guy Ritchie
2D • Sobota 1. června v 15 hodin • Vstupné: 130 Kč
3D • Neděle 2. června v 15 hodin • Vstupné: 150 Kč
SYN TEMNOTY
Horor / USA / 2019 / titulky / přístupné od 15 let
Režie: David Yarovesky
Hrají: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn,
Matt Jones
Sobota 1. června v 17 hodin
Vstupné: 120 Kč
GODZILLA II – KRÁL MONSTER
Akční / USA / 2019 / 132 min / titulky / nevhodné do
12 let
Režie: Michael Dougherty
Sobota 1. června v 19.30 hodin
Vstupné: 130 Kč
ROCKETMAN
Životopisný / VB / USA / 2019 / 120 min / titulky / nevhodné do 12 let
Režie: Dexter Fletcher
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald
a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně.
Neděle 2. června v 17 hodin
Vstupné: 130 Kč
BOOKSMART ANEB ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie / USA / 2019 / 105 min
Režie: Olivia Wilde
Neděle 2. června v 19.30 hodin
Vstupné: 120 Kč

Chrudim
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Muzeum barokních soch

www.barokochrudim.cz
Otevřeno: pondělí – neděle 9–12, 13–17 hodin
100 LET V CHRUDIMI
Výstava, která mapuje sto let historie našeho města.
Významné a zajímavé události ve městě z období
1918–2018.
Otevřeno: pondělí–neděle 9–12, 13–17 hodin
Letní barokní scéna 2019
Překrásné večerní barokní opery, které vás okouzlí
nádhernými tóny barokní hudby, bohatými kostýmy
s hudebním souborem Ensemble Damian. Využijte
zvýhodněné ceny a zakupte permanentku na všechna
představení.
TOMÁŠ HANZLÍK: LACRIMAE ALEXANDRI MAGNI
Dvanáctiletý makedonský princ si vyloží věštbu svých
slz jako následek otcovy porážky ve válce. Avšak ve
chvíli, kdy vyrazí s vlastním vojskem otci na pomoc, přichází posel, aby oznámil otcovo vítězství.
Čtvrtek 15. srpna ve 20 hodin
FRANTIŠEK ANTONÍN MÍČA (1696–1744)
ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ (1727)
Scénické provedení jediného dochovaného oratoria
kapelníka hraběte Questenberga premiérovaného původně u Božího hrobu v jaroměřickém farním kostele
11. dubna 1727.
Pátek 16. srpna ve 20 hodin
PIETRO ANDREA ZIANI: L’ELICE
DOMENICO FEDERICI (1633–1720)
Libreto opery L’Elice napsal pro císařovnu vdovu Eleonoru
Magdalenu (1630–1686) v roce 1666 Domenico Federici.
Sobota 17. srpna ve 20 hodin

68. loutkářská Chrudim

Pátek 28. června
MILEJ PANE, UMŘEL SOUSED (10+, 50´)
Divadlo Karla Pippicha v 19 (A+B+C) hodin
Národopisný soubor Kohoutek, Chrudim
... a na co se bude jednou vzpomínat nad vaším hrobem? Funusní humorka dokladující, že "o mrtvých jen
dobře" neplatilo ani u našich předků.
KRÁVA V TELETI (15+, 50´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 20 hodin
Dramatický kurz SENior Divadla na cucky, Olomouc
Jevištní báseň s prvky loutkového/výtvarného divadla.
UNHAPPY HAPPY(13+, 45´)
Autobuf u Divadla Karla Pippicha ve 22 hodin
Divadlo Bufet
“Čelní laloky… k čemu jsou dobré? Doktore, je tady pro
vás nějaká práce. Pozor, ještě nejsem slepý, slepotu jen
předstírám, abych se s ní naučil žít.
Jestli jste něčemu nerozuměli, tak se omlouvám, není
to vaše chyba.”
Sobota 29. června
MAHAIRAS - THE GREAT KNIFE (10+,25)
Divadlo Karla Pippicha ve 13.15 hodin
Fix Point, Paříž (Francie)
Inscenace, kde se prolíná fraška s groteskou, ožívají
loutky, kde se snoubí pohyb a hudba, které nás přenesou na druhou stranu.
O HODINĚ NAVÍC ANEB POTLACH V HUSTNÍKU (5+, 45´)
Divadlo Karla Pippicha ve 20 hodin
Naivní divadlo Liberec
Cesta z města do hlubin nočního lesa. Loutková komedie
ke 100. výročí trampingu v Čechách.
ÚTĚK (8+, 45´ + 30´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 10 hodin
Studio DAMÚZA, Praha
Loutkové představení pro děti podle knihy slovenského
autora Marka Vadase, vypráví příběh o malém chlapci
a jeho otci, kteří museli utéct ze svého rodného města.
Po představení následuje diskuze s diváky.
DEIDRE (7+, 30‘)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 14 (A), 16 (B)
a v 18 (C)
Loutková scéna Radost Strakonice
Příběh na motivy keltské báje. Jeden osud, dva lidé. Jeden
les, dva pohledy.
KAMARÁDI (10+, 25‘)
Slavoj Divadla Karla Pippicha od 15 hodin
ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Představení pro všechny, které zajímá kyberšikana.
RAW (10+, 25‘)
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 19 a ve 22.30 hodin
KALD DAMU, Praha
Člověk žijící, člověk umírající. Smrt, loutky a my. "Co
si dáte zahrát na pohřbu?" Klauzurní práce studentů
KALD DAMU. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací
Cesta domů.
AERO (1+, 30‘)
Scéna MED v 9 a v 11 hodin
ODIVO, Banská Bystrica (Slovensko)
Inscenace inspirovaná vzduchem, která je určena nejmenším divákům, jejich rodičům a všem, kteří mají
chuť uletět.
KNOFLÍK (3+, 25‘)
Scéna MED ve 14 (C), 16 (A), 18 (B)
DDS při ZŠ Heliodora Píky, Štítina
Podle povídky Jirího Wolkera o sirotkovi, který se dostane do rodiny. Pomohou mu náhodou nebo díky
knoflíku?
+ O SMOLÍČKOVI (3+, 30‘)
Spolek loutkářů, Louny
Pohádka o Smolíčkovi a o jelenovi se zlatými parohy
patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám pro
nejmenší děti.
VODNICKÉ ŠTĚSTÍ (3+, 50‘)
Stan za divadlem v 11 hodin
Divadlo Dokola, Tábor
Loutková pohádka o smutném vodníkovi a jeho nešťastné lásce, která nakonec k naplnění dojde.
VĚCI(13+, 45´)
Stan za divadlem v 15 hodin
Divadlo Bufet, Praha
Improvizané představení s věcmi, které si přinesou diváci.
UNHAPPY HAPPY(13+, 45´)
Autobuf u Divadla Karla Pippicha ve 22.30 hodin
Divadlo Bufet
„Čelní laloky… k čemu jsou dobré? Doktore, je tady pro
vás nějaká práce. Pozor, ještě nejsem slepý, slepotu jen
předstírám, abych se s ní naučil žít. Jestli jste něčemu
nerozuměli, tak se omlouvám, není to vaše chyba.”
LOUTKÁŘSKÝ ŠTRŮDL (3+, 180´)
Tradiční putování městem s divadelními zastávkami.
V 17 hodin zahájení festivalu za Divadlem Karla Pippicha

Neděle 30. června
TŘI SILÁCI NA SILNICI (6+, 50´)
Divadlo Karla Pippicha v 15 hodin
Divadlo Alfa, Plzeň
Pohádková komedie o tom, že síla není vše a že táhnout za jeden provaz se vyplatí.
KAR (10+, 60´)
Divadlo Karla Pippicha ve 21.30 hodin
Fekete Seretlek a Studio DAMÚZA
Divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny.
Během smuteční večeře, během cinkání skleniček a klidného doprovodu smuteční kapely, se místo klidného
rozloučení začnou odehrávat střípky ze života minulé
osoby.
DEIDRE (7+, 30‘)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 11 hodin
Loutková scéna Radost Strakonice
Příběh na motivy keltské báje. Jeden osud, dva lidé. Jeden les, dva pohledy.
VŠETEČKA (3+, 40´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 14 (A), 16 (B), 18 (C)
Divadlo NA HOLOU, Hořovice
Cirkusový příběh podle podle knihy Daniila Charmse
Cirkus Abrafrk.
RAW (10+, 25‘)
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 19 a ve 23.00 hodin
KALD DAMU, Praha
Člověk žijící, člověk umírající. Smrt, loutky a my. "Co
si dáte zahrát na pohřbu?" Klauzurní práce studentů
KALD DAMU. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací
Cesta domů.
KNOFLÍK (3+, 25‘)
Scéna MED v 10 hodin
DDS při ZŠ Heliodora Píky, Štítina
Podle povídky Jirího Wolkera o sirotkovi, který se dostane do rodiny. Pomohou mu náhodou nebo díky
knoflíku?
+ O SMOLÍČKOVI (3+, 30‘)
Scéna MED v 10 hodin
Spolek loutkářů, Louny
Pohádka o Smolíčkovi a o jelenovi se zlatými parohy
patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám pro
nejmenší děti.
RYBÁŘ A VELRYBA (3+, 20´)
Scéna MED ve 14 (C), 16 (A), 18 (B)
Spolek loutek LOUTKINO, Brno
Severská pohádka o tom, že každý je osudu strůjcem
a má možnost volby.
+ JAK TO CHODÍ U MEDVĚDŮ (3+, 15´)
Pod kloboukem, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Příběhy medvědů z jednoho lesa podle knihy Hany Doskočilové.
+ ZASE-ZASE-ZASE (5+, 20´)
ZIP, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Volně na motivy lidové pohádky o Marušce. Bude cesta
Marušky poslední? Nechte se překvapit.
KRÁL STROMŮ (6+, 20‘)
Spolkový dům v 9 hodin
Broulananšu, Praha
Loutková úprava pohádky Král stromů z knihy Skleněný
les od martiny Drijverové. Příběh o tom, jak je důležité
zůstat tím, kým jsme.
+ PRINC (?)! (5+, 15‘)
BUBU – klub dětské kultury, Vsetín
Pohádka o rozmazleném princi, kterého unese drak. Za
chránit se ho rozhodne odvážná princezna. Podaří se ji to?
HONZA PTÁK (5+, 35´)
Stan za divadlem Karla Pippicha v 15 hodin
Studio DAMÚZA, Praha
Byl jednou jeden Honza. Honza byl pták. Na jednoho
ptáka docela velký příběh. Loutková pohádka o tom,
kam až můžete dojít, když neumíte lítat.
Pondělí 1. července
MIMOŇ (6+, 45´)
Divadlo Karla Pippicha ve 13 hodin
Divadlo DRAK, Hradec Králové
Vesmírné putování s hrdinou, který je tak trochu jiný.
Autorská inscenace inspirovaná osudy dětí s Aspergerovým syndromem.
JÁ, TY A TO (1+, 35´)
Divadlo Karla Pippicha (jeviště) v 16 hodin
Studio DAMÚZA
Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší.
VŠETEČKA (3+, 40´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 10 hodin
Divadlo NA HOLOU, Hořovice
Cirkusový příběh podle podle knihy Daniila Charmse
Cirkus Abrafrk.
D + Š + B 2019 (8+, 45´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 14 (A), 16 (B),
18 (C) hodin
Rámus, Plzeň
Volně na motivy české lidové pohádky.
NO TIME FOR LOSERS (15+, 30´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 20 (B) a v 21(C) hodin
JAMKa-drumka, Svitavy
Pro někoho životní moment, pro někoho fraška. Děláte
všechno proto, abyste mohli ještě víc. Nakonec pak
všichni skončíme v hajzlu…
ANGATAR (11+, 25´)
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 19 a ve 21 hodin
Přespolní, Březnice
Obrazy z přerodu chlapce v muže mezi Eskymáky a jak
unést tuto situaci.
RYBÁŘ A VELRYBA (3+, 20´)
Scéna MED v 9 hodin
Spolek loutek LOUTKINO, Brno
Severská pohádka o tom, že každý je osudu strůjcem a má
možnost volby.
+ JAK TO CHODÍ U MEDVĚDŮ (3+, 15´)
Pod kloboukem, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Příběhy medvědů z jednoho lesa podle knihy Hany Doskočilové.
+ ZASE-ZASE-ZASE (5+, 20´)
ZIP, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Volně na motivy lidové pohádky o Marušce. Bude cesta
Marušky poslední? Nechte se překvapit.
JÁ, TY A TO (1+, 35´)
Scéna MED v 11 hodin
Studio DAMÚZA
Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší.
Prázdninové dobrodružství (6+, 60´)
Scéna MED ve 14 (B), 16 (C) a 18 (A) hodin
Akafuňky, Praha
Inscenace o dětském světě a jednom dětském snu. Detektivní příběh určený dětem mladšího školního věku.

PES A DRAK (4+, 40´)
Stan u Divadla Karla Pippicha v 15 hodin
Divadlo 100opic
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo
se totiž, že by – při tom jak vypadal, byl normální. A také
že nebyl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil.
O DOBRÉ DUŠI (3+, 45´)
Terasy Muzea loutkářských kultur ve 14 hodin
Rodiče a přátelé MŠ Lidická, Strakonice
Loutková pohádka o zradě a odpuštění.
Úterý 2. července
BABIČKY A BRÁŠKA KRÁLÍK (5+, 45´)
Divadlo Karla Pippicha ve 13 a v 15 (A, B, C) hodin
U kafíčka Akademie III. věku ZUŠ Turnov
Trápení tří babiček s jedním králíkem, který má rád zeleninu a je pořádně mazaný.
MEA CULPA (14+, 50´)
Divadlo Karla Pippicha ve 20 hodin
Divadlo Continuo, Malovice
Příběh, který čerpá inspiraci ze samých kořenů africké
kultury, jejích rituálů, hudby.
D + Š + B 2019 (8+, 45´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 9 hodin
Rámus, Plzeň
Volně na motivy české lidové pohádky.
ACH, ACH TO DIVADLO (12+, 30´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha ve 14 (A), 16 (B)
a v 18 (C) hodin
MajTo, ZUŠ Petra Ebena Žamberk
Volně na motivy Karla Čapka Jak vzniká divadelní hra
a průvodce po zákulisí.
+ KDYBY SE ZTRATILI… (12+, 20´)
Mízou do dřeva, Hradec Králové
Poetické obrazové a hudební vyprávění o koloběhu života běhu.
ANGATAR (11+, 25´)
Slavoj Divadla Karla Pippicha v 19 a ve 22.45 hodin
Přespolní, Březnice
Obrazy z přerodu chlapce v muže mezi Eskymáky a jak
unést tuto situaci
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ (6+, 60´)
Scéna MED v 11 hodin
Akafuňky, Praha
Inscenace o dětském světě a jednom dětském snu. Detektivní příběh určený dětem mladšího školního věku.
JAK PŘIŠLO JARO (3+, 30´)
Scéna MED ve 14 (C), 16 (A), a v 18 (B) hodin
Divadlo na kliku, Liberec
Mini příběh beze slov o tom, že přírodu nelze přelstít.
KAŠPÁREK A PRINCEZNA Z JEZERA (5+, 25´)
Spolkový dům v 10 hodin
LD Maminy Jaroměř
O tom, jak se Rusalka chtěla stát člověkem a Kašpárek
se málem stal starou škeblí.
ZUNA (5+, 50´)
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 15 a v 17 hodin
Divadlo Continuo, Malovice
Autorská loutková pohádka, která je inspirována několika magickými příběhy z různých části světa a zpracovává
téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání
strachu a síly našich činů. Vypráví o malé holčičce, která
má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí.
Středa 3. července
JANEK A KOUZELNÁ FAZOLE (4+, 40´)
Divadlo Karla Pippicha – jeviště ve 14 (A), 16 (B)
a v 18 (C) hodin
Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň
Pohádka o kouzelné fazoli, po které se dá vyšplhat až
do oblak.
ACH, ACH TO DIVADLO (12+, 30´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 10 hodin
MajTo, ZUŠ Petra Ebena Žamberk
Volně na motivy Karla Čapka Jak vzniká divadelní hra
a průvodce po zákulisí.
+ KDYBY SE ZTRATILI… (12+, 20´)
Mízou do dřeva, Hradec Králové
Poetické obrazové a hudební vyprávění o koloběhu života běhu.
HRAD SMRTI (12+, 30´)
Malá scéna DKP ve 14 (B), 16(C) a v 18 hodin
Loutkářská konzervatoř, 2. ročník
Volně podle knihy Jakuba Demla.
JAK PŘIŠLO JARO (3+, 30´)
Scéna MED v 11 hodin
Divadlo na kliku, Liberec
Mini příběh beze slov o tom, že přírodu nelze přelstít.
OŠKLIVÁ PRINCEZNA (7+, 45´)
Spolkový dům v 9 hodin
Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň
Moderní pohádka o tom, podle čeho si princezny vybírají
své prince a princové své princezny.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (3+, 45´)
Za Divadlem Karla Pippicha v 15 hodin (bez vstupného)
Divadlo Víti Marčíka
Kdo by neznal pohádku o Sněhurce. Ale už jste ji viděli
v podání svérázného lidového loutkáře?
MORAVSKÉ PAŠIJE (12+, 45´)
Za Divadlem Karla Pippicha ve 21.30 hodin (bez vstupného)
Divadlo Víti Marčíka
Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil
a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík.
EL KAPITÁN (10+, 45´)
Terasy Muzea loutkářských kultur od 22.30 hodin
Nebezpečné divadlo, Praha
Nebezpečné divadlo je kultovní soubor loutkového
divadla, vedený výtvarníkem Františkem Antonínem
Skálou. Sdružení, které je prakticky nemožné spatřit,
vystupuje velice zřídka a také zpravidla neveřejně.
Čtvrtek 4. července
JANEK A KOUZELNÁ FAZOLE (4+, 40´)
Divadlo Karla Pippicha – jeviště v 9 hodin
Loutkové divadlo V Boudě, Plzeň
Pohádka o kouzelné fazoli, po které se dá vyšplhat až
do oblak.
POPOLVÁR (5+, 50´)
Divadlo Karla Pippicha ve 17 hodin
Bratislavské bábkové divadlo, Slovensko
Dobrodružná loutková klasika o skrytém hrdinovi.
SPOUTANÝ TRÁVOU (5+, 45´)
Malá scéna Divadla Karla Pippicha v 16 hodin
Divadlo Líšeň, Brno
Jevištní meditace na motivy prastarých buddhistických textů. Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála
a slona o významu nepatrných bytostí – rostoucích, běhajících, létajících i plujících.

NEVIDITELNÍ (3+, 50´)
Scéna MED ve 13 hodin
Bratislavské bábkové divadlo, Slovensko
Dobrodružná autorská pohádka, výrazně pracující
s muzikalitou, na motivy příběhů a zápisků o bytostech, které žijí v světech za hranicemi našeho zraku.
ČERT TO VZAL (3+, 45´)
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 10 hodin
Čmukaři, Turnov
Komedie o splněném přání a ulítaných čertech. Ještě,
že to Kašpárek s Honzou zachrání.
MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ (6+, 25´)
Stan za Divadlem Karla Pippicha v 11 hodin
Vozichet-Hancvencl, Jablonec nad Nisou
Veselý příběh o hledání ženicha, ve kterém se potkáme
se známými pohádkovými bytostmi… po letech.
Loutkářská pouť s ukázkami seminářů (3+)
Okolo Divadla Karla Pippicha 14–16 hodin

MÉĎA, KAM SE PODÍVÁŠ
Plyšoví medvědi doprovázeli v dětství snad každého
z nás. Výstava nás zavede do medvědí říše ze sbírek
Drahomíry Venclíkové a Martiny Letáčkové, které si
medvědy zamilovaly natolik, že je neodložily ani v dospělosti. K vidění bude téměř 2 000 medvědů, vyrobených v průběhu takřka celého 20. století, a to po celém
světě. Výstava potrvá od 14. června do 15. září.
TAJEMNÁ KRÁSA TĚŽÍTEK
Skleněné těžítko je malý vesmír ve skleněné kouli. Můžete se na něj hodiny a hodiny dívat a vždy objevíte
něco, co jste předtím neviděli. Svou rozsáhlou sbírku
těžítek představí chrudimská sběratelka paní Stanislava
Kopecká. Výstava potrvá od 24. května do 1. září.

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Břetislavova 74, Chrudim, tel.: 469 620 310,
puppets@puppets.cz, www.puppets.cz,
www.facebook.com/mlk.cr
68. loutkářská Chrudim • koncerty Otvírací doba: Po–Ne 9–17
MAGICKÝ SVĚT LOUTEK
FRANTIŠEK NEDVĚD & KAPELA TIE BREAK
Stálá expozice MLK. Vstupte do Magického světa loutek
Neděle 30. června v 19 hodin
a nechte se vést od historie k moderně českého
Resselovo náměstí
loutkářství. Nahlédněte do světa Orientu.
HONZA KŘÍŽEK & SKUPINA
TANEC KOLEM BALETKY
Pondělí 1. července v 19 hodin
Co se děje v restaurátorské dílně? Zažijte výstavu jinak,
Resselovo náměstí
seznamte se s pečlivou prací restaurátorů a vyzkoušejVĚRA MARTINOVÁ & KAPELA
te si některé z postupů, které vrací zašlým předmětům
Úterý 2. července v 19 hodin
život. Výstava dokumentuje restaurátorské počiny na
Resselovo náměstí
loutce tanečnice, která bude tento rok návštěvníkům
POLETÍME?
představena v samostatné expozici.
Středa 3. července v 19 hodin
Výstava potrvá do 12. ledna 2020.
Resselovo náměstí
LOUTKY NA FRONTĚ
ROMAN HORKÝ & SKUPINA KAMELOT
Interaktivní výstava představuje loutky českých loutkáČtvrtek 4. července v 19 hodin
řů, které vznikly nebo hrály během 1. světové války na
Resselovo náměstí
bojištích i v zázemí. Vláček projíždějící modelem válečné Evropy svým světlem oživuje stíny nejdůležitějších
válečných událostí. Návštěvníci prochází výstavou s baProgram a informace k festivalu – www.zpfestival.cz, terkami a výstavu dotváří atmosféru vlastní stínohrou.
Výstava potrvá do 1. září 2019.
facebook: Spolek Zlatá Pecka
Akce:
Prodej vstupenek: www.ticketmaster.cz
KONCERT KAPELY ZNOUZECNOST
Neděle 25. srpna v 17 hodin
Prvním kulturním pořadem na terasách Mydlářovského
Chrudim
domu z letního cyklu „Bez nití | Odvázané léto na teKostel Nanebevzetí Panny Marie
rasách“ je koncert legendární rock-punkové kapely
ZAHÁJENÍ FESTIVALU –
Znouzecnost. Vystoupení v Chrudimi bude laděno do
SLAVNOSTNÍ MŠE S POŽEHNÁNÍM
klidnějších tónů folk-punku.
Kristýna Vylíčilová – soprán • Jiří Brückler – baryton Pátek 21. června od 20 hodin
Dagmar Pecková – mezzosoprán
Vstupné: 200 Kč (předprodej zahájen v MLK)
Spojené sbory • Pavel Svoboda – varhany • Tomáš Židek – dirigent
Spolu se mší a požehnáním arciděkana ThLic. Ing. Jiřího
Heblta zazní Dvořákovo oslavné Te Deum a výběr Bib- Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz
lických písní. Z cyklu Dagmar Pecková podporuje mladé Návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30
talenty: Vystoupení talentovaného varhaníka Adama TOMÁŠ SMETANA • RECYKLUJI SÁM SEBE
Suka (13 let).
Koláže a grafika. Výstava potrvá do 19. června • Výstavní síň
Pondělí 26. srpna v 19 hodin
MATOUŠ HÁŠA • FIRST FLASHBACK
Chrudim • Klášterní zahrady
Sochy. Výstava potrvá do 19. června • Gotické sklepy
RUSALKA • Antonín Dvořák
Koncertní provedení výběru z opery.
Orchestr Divadla F. X. Šaldy v Liberci • Dirigent Stani- Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138
slav Vavřínek
Rusalka – Alžběta Poláčková, princ – Richard Samek, ČAROKRAJ
vodník – Jan Šťáva, cizí kněžna – Lucie Hájková, ježiba- Fotografie Tomáš Kubelky.
Vernisáž výstavy v úterý 4. června v 18.30 hodin
ba – Dagmar Pecková
Kdo by dnes neznal dojemný pohádkový příběh o vodní Otevřeno:
víle Rusalce, která doplatí na svou lásku k člověku, 5. června – 30. srpna, pondělí až pátek 8–16 hodin
příběh, který vypráví o velké lásce, štěstí, zklamání
a zoufalství. Dvořákova Rusalka je bezpochyby jedním
z nejkrásnějších operních děl světové literatury.
TANČÍRNA 2019
Sobota 31. srpna
Úterý 11. června v 16.30 a v 19 hodin
DOPOLEDNÍ HAPPENING s Dagmar Peckovou, To- Divadlo Karla Pippicha
mášem Židkem, Jiřím Pavlicou, profesorem Radkinem Předprodej vstupenek od pondělí 3. června od 14 hodin
Honzákem, Janem Jiráněm a Klárkou Gibišovou & Ale- v divadle Karla Pippicha, v Turistickém informačním
šem Cibulkou.
centru Chrudim a online na www.chrudimsobe.cz.
DAGMAR PECKOVÁ A CHRUDIMSKÁ KOMORNÍ
FILHARMONIE za vedení Martina Profouse.
Sobota 31. srpna v 15 hodin
5. ROČNÍK CHRUDIMSKÉHO RÝŽOVÁNÍ ZLATA
Medlešice
A DRAHÝCH KAMENŮ
Zámecký park
Na tradičním místě u náhonu vedle Divadla Karla PippiHRADIŠŤAN A DAGMAR PECKOVÁ
Na koncertě zazní Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček cha je pro vás od 9 do 13 hod připraveno volné rýžování,
v neobvyklém zpracování, ale také původní skladby Jiřího šperkařská dílna, občerstvení z Mama klubu Chrudim
a poprvé v tomto roce i speciální geoparkové pivo SmoPavlici, a to právě v podání Dagmar Peckové.
ked Iron. Přijďte „ochutnat“ geologii všemi smysly.
Sobota 31. srpna v 17 hodin
Sobota 1. června od 9 do 13 hodin
Medlešice
Náhon u divadla Karla Pippicha
Zámecký park
Neděle 1. září v 19 hodin
Chrudim • Divadlo Karla Pippicha
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ
RUSALKA NEJEN PODLE DVOŘÁKA ANEB KDO JE
Sobota 1. června v 10 hodin (v případě nepříznivého
STARÁ HÁTA • Antonín Dvořák, Jaroslav Kvapil, Jan počasí se akce nekoná).
Schmid
Venkovní schodiště divadla Karla Pippicha
Travestie slavné opery v podání Divadla Ypsilon. Co se
stane, když do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ
http://zajecice.chesspce.cz/
už je trochu ve věku?
Režie a hudebně-literární adaptace: Jan Schmid
57. ŠACHOVÉ ZAJEČICE
Hrají: Martin Dejdar, Jana Synková | Jaroslava Kret- Mistrovství ČR družstev starších žáků v rapid šachu,
schmerová, Jiří Lábus, Barbora Skočdopolová | Mar- OPEN – (OMEGA plus OPEN)
kéta Častvaj Plánková, Lenka Šebek Loubalová, Petr Turnaj dvojic nejml. žactva, 27. ročník, OPEN – (METOS
Vacek, Jan Jiráň, Ondřej Ruml.
v. o. s. Chrudim OPEN)
Pondělí 2. září v 19 hodin
Turnaj jednotlivců, 18. ročník, OPEN – (DS Brno OPEN)
Sobota 1. – neděle 2. června 2019
Chrudim • Divadlo Karla Pippicha
Muzeum Chrudim
CARMEN Y CARMEN • Jan Jiráň
Dvě velké hvězdy svých oborů, operní pěvkyně Dagmar
Pecková a herečka Bára Hrzánová se scházejí v naprosto Spolek pěstitelů kaktusů Chrudim
unikátním představení, kde obě – každá po svém – www.cact.cz
ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery.
VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Středa 5. - sobota 8. června.
Otevřeno od 8 do 18 hodin, v sobotu do 12 hodin
Široká 86, Chrudim, 469 620 330, info@muzeumcr.cz, Resselovo náměstí
www.muzeumcr.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–12, 12.30–17
Stálé expozice:
SENIOR FESTIVAL 2019
Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior FestiMOZAIKA Z DĚJIN REGIONU
val, který se bude konat v sobotu 15. června 2019 od
PLAKÁTY ALFONSE MUCHY
10 hodin v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad.
LIDOVÝ NÁBYTEK
Těšit se můžete na pestrý program, během kterého si
Výstavy:
každý přijde na své. K poslechu i tanci zahraje například pěvecké duo Eva a Vašek, dechový orchestr MoraVELKÉ PRÁDLO
„Prádlo jest okrasou domácnosti, drží-li se v lesku, vanka a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá
pořádnosti – prádelník pak plný, skvělý, čistý, k potěše vnoučata, pro něž je připraven doprovodný program
jest paní – tím buď jistý!“ Na výstavě si budete moci v podobě interaktivních stánků a her, vystoupí také
prohlédnout nejen policové dečky s tímto vyšívaným známá kapela pro děti Pískomil se vrací!. Cena vstupnápisem, ale také ložní, stolní prádlo a další užitkový ného je dobrovolná. Místa k sezení máme zajištěna.
textil doplněný pracími a žehlicími potřebami a techni- Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce. Od 6. května
2019 si můžete rezervovat své místo v autobuse na tekou ze sbírek našeho muzea a dalších institucí.
lefonním čísle: 733 105 151. Těšíme se na Vaši účast.
Výstava potrvá od 25. května do 1. září.

Zlatá Pecka

Galerie Art

Pod Širokými schody

MD dance studio Chrudim

Geopark Železné hory

ZUŠ Chrudim

TJ Sokol Zaječice

Regionální muzeum v Chrudimi

Spolek Hurá na Výlet!

Promusic Chrudim

CHRUDIMSKÝ ZVONEK
www.zvonek.chrudim.cz
Program: Fámy (Jičín, bluegrass), Meziměsto (Praha,
folk), Janoušek + Vondrák (Nižkovice, folk), Jaksepatří
(Znojmo, bluegrass), Hmlisto (Slovensko, folk), Kantoři
(Nový Bydžov, folk).
Občerstvení zajišťuje MaChr z. s. Chrudim.
Festiválek se koná v sobotu 22. června od 14 hodin
v areálu Letního kina (Chrudim, Lázeňská ul.)
Vstupné dobrovolné

Městské lesy Chrudim

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI U ROZHLEDNY BÁRA
Tradiční slavnost na závěr školního roku. Pro návštěvníky
připravil DDM Chrudim pohádkový les, hudba, tvořivé
dílny, svatojánský jarmark.
Sobota 22. června od 14 do 17 hodin
BALONY NAD CHRUDIMÍ
Vzlet horkovzdušných balónů z Ploché dráhy
Pátek 21. června v 19 hodin
Vzlet horkovzdušných balónů z Ploché dráhy
Sobota 22. června v 6 hodin
Beseda o vzduchoplavbě včetně ukázky balonového koše
Sobota 22. června v 17.30 hodin
Vzlet horkovzdušných balónů z Podhůry u rozhledny Báry
Sobota 22. června v 19 hodin
Vzlet horkovzdušných balónů z Ploché dráhy
Neděle 23. června v 6 hodin

Mama klub Chrudim, z.s.

LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti ve
věku 5–8 let. Termín: 22.–26. července
Cena 2.300 Kč zahrnuje celodenní program (cvičení,
hry, tvoření, a další), dopravu dítěte na výlety, případné
vstupy, lektorky, půjčovné a samozřejmě stravu a pitný
režim. Stravou se rozumí dopolední svačina, teplý oběd
včetně polévky, odpolední svačina. Jeden den z turnusu
je oběd studený z důvodu celodenního výletu.
Počet míst omezen. Více informací a rezervace na
deti@poledance-chrudim.cz nebo 731 211 416.
KURZY CVIČENÍ PRO DĚTI
Otevíráme od září. Cvičení probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorek a pro Vaše miminka a děti je připraveno kvalitní zázemí. S dětmi cvičíme od 3 měsíců
do 5 let. Cvičíme v malých skupinkách, max. 10 dětí.
Aktuální rozvrhy najdete na www.poledance-chrudim.cz.
Rezervace míst je nutná na deti@poledance-chrudim.
cz Více informací na tel.: 731 211 416.

Zapsaný spolek Palučiny

PALUČINY SLAVÍ – PALUČINY BAVÍ
Zapsaný spolek Palučiny srdečně zve na oslavu
15. výročí založení v sobotu 15. června od 15 hodin
na táboře v Úherčicích. Zábavné odpoledne s ukázkami
z činnosti, stanoviště se zábavnými úkoly, pohádkami,
výtvarnými činnostmi.
Prodej občerstvení, keramiky, Almanachu, vystoupení
kapel, zpívání u ohně. Možnost přespání.

Veselá věda z.ú.

Bc. Ing. Jindřiška Kouřilová, tel: 727 862 072, www.veselaveda.cz, email: jindriska.kourilova@veselaveda.cz,
Školní náměstí 11, Chrudim (budova u Muzea barok- www.facebook.com/VeselaVeda
ních soch), www.mamaklubchrudim.cz, mamaklub. VESELÁ VĚDA • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
chrudim@seznam.cz, facebook , tel: 775689118
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele od 5 do 12
PRAVIDELNÉ AKTIVITY sledujte na webu, FB.
let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodBěžný provoz PO–PÁ 8–15, odpoledne a o víkendech ních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.
dle programu.
Od 8. do 12. července, vždy od 8 do 16 hodin
Pravidelná cvičení do pátku 28. června.
Klubovna "U tří smrčků", U Stadionu 709, Chrudim
Červenec, srpen zavřeno – pouze příměstské tábory.
Cena tábora: 1.950 / týden. Je možné hlásit se na jedTRADIČNÍ CHRUDIMSKÉ RÝŽOVÁNÍ
notlivé dny, poté cena jednoho dne je 490 Kč.
Občerstvení v kavárně Café Zeměplocha
Sobota 1. června od 10 do 13 hodin
Náhon u Divadla Karla Pippicha
Štěpánkova 92, Chrudim, sance@sance.chrudim.cz,
SEZNÁMENÍ S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY TIANDE
www.sance.chrudim.cz
Přednáška. Úterý 4. června v 17 hodin
„EKOLOGICKÝ" DESIGN
LAKTAČNÍ PORADNA – VŠE O KOJENÍ
Přednáška a diskuze. Jde objektivně posoudit, zda je
Středa 5. června v 17.30 hodin
nějaká věc "ekologická"? Mělo by nás to zajímat? Ač
MANIPULACE S NOVOROZENCI + UKÁZKA ŠÁTKOVÁNÍ si to každodenně neuvědomuje, pohybujeme se v proStředa 12. června v 17.30 hodin
středí plném věcí, které někdo navrhl, někdo vyrobil
a někdo nám prodal. Často spolu s životním stylem, se
BOSÁ NOHA
Přednáška o noze, její funkci - zaměřeno na nejmenší. kterým jsou tyto věci spojeny. Co je to design a proč
nad námi mají věci takovou moc? Může design za
Středa 26. června v 17.30 hodin
Poslední volná místa na příměstských táborech – info ekologickou krizi? Neslibujeme, že na všechny otázky
odpovíme, ale věříme, že poskytneme dost látky k přena emailu mamaklub.chrudim@seznam.cz.
mýšlení. Přednáší: Markéta Kučerová
Úterý 4. června v 17 hodin
VÝROBA TĚŽÍTEK – DEKUPÁŽ
Cyklus vycházek do přírody
Workshop. Přijďte si s námi společně vyrobit kamínAltus z.s., Strojařů 1387, Chrudim; info: 723 004 397, ková těžítka, pomocí techniky dekupáže – ubrouskové
gutzer@centrum.cz
techniky. S sebou si vezměte dobrou náladu a uvítáme,
když si přinesete pěkný oblázek.
GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA DO OKOLÍ CHRUDIMI
Komentovaná celodenní vycházka zaměřená přede- Úterý 11. června v 17 hodin
vším na geologicky zajímavé lokality v okolí Chrudimi. HRA SE SVĚTLEM A STÍNY
Kromě geologického výkladu (J. Doucek), nebude chy- Workshop pro děti od 0 do 10 let. Zadní tmavá část klubu
bět mykolog (R. Doležal) a botanika (N. Gutzerová). Šance pro tebe zve děti k čarovné hře se světlem a stíny.
Trasa: Chrudim Podhůra - Rabštejn - lom u Stolan - Společně s baterkami, projektorem, světelným stolem
Rabštejnská Lhota.
a černým divadlem rozehrajeme mámivý tanec stínů.
Předpokládaný návrat v 16 hodin. Možnost využití lin- Úterý 18. června v 17 hodin
kového autobusu z Rabštejnské Lhoty. Nutná dobrá treFILMOVÝ KLUB: BOHU ŽEL
ková obuv, svačinu a pití s sebou.
Neděle 23. června v 9 hodin sraz u smuteční síně Režie: Saša Dlouhý, ČR 2018, 80 minut
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dov Chrudimi
kument Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého
kontrastu s reálným obrázkem života šesti lidí, kteří
u nás hledají útočiště.
Úterý 25. června v 17 hodin
PRVNÍ MECHECHE
Jsme sbor dobrovolných nadšenců a pořádáme Den
dětí (a nejen pro ně, budou se bavit i dospělí). Na pro- ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov
gramu bude: žonglování, chůdy, obří bublifuk, skákací
guma, hra Popelka, badminton, petanque, rostlinný HLEDÁNÍ MALÝCH PÍSKLOUNŮ
kvíz a od 17 hodin se budou promítat nevšední animáky Program: beseda o sovách ČR, výroba dekoračních předmětů, výprava do noční Chrudimi za mláďaty kalousů
ve sklepním kině.
Sobota 15. června od 19 hodin
Sobota 1. června od 14 hodin
„Víťák“ Chrudim (sídliště Víta Nejedlého, prostor u kašny) Budova ekocentra – naproti Červené kapličce (park
Střelnice)

Šance pro Tebe, z.s.

Krok za krokem přírodou

Me.che.che

Alexandra Holubová

1. ROČNÍK FESTIVALU LASKAVOSTI
Festival průvodním slovem na téma laskavost zahájí
chrudimský arciděkan ThLic. Ing. Jiří Heblt. Zazpívá
soubor Klíčenky a soubor Step. Pro děti hraje DJ Jaroslav Meduna. Laskavou meditací Vás provede laskavý
člověk Tomáš Bušek. Spisovatel JOSEF FORMÁNEK
bude číst ze svých knih, promítat krátké filmy, povídat
o pralese, klidu a úsměvu přírodních lidí kmene Mentawai, o výzvách, které přináší život, o svém pádu na dnu
a cestě z něj, o důležitosti okamžiku rozhodnutí a též
o víře a laskavosti, jako pokojné cestě... Po následné
besedě – autogramiáda. Dále se můžete těšit na táborák (buřty zajištěny) • Vendulu Korbelovou – malování
mandal na srdíčka • koutek focení • Naďu Machovou
– namaluje intuitivně obrázek v duchu laskavosti, který
se vydraží a částka půjde na dobrou věc • Regínu Gauglitz a její královské dobroty • koutek zdravotníků.
Pořádá Alexandra Holubová s podporou Města Chrudim.
Čtvrtek 6. června od 17 hodin
Areál Letního kina • Chrudim
Vstupné dobrovolné

Studio Emotion

Palackého tř. 199, Chrudim, www.poledance-chrudim.cz,
poledance@poledance-chrudim.cz, +420 725 234 408
Pole Dance, Pilates, Fitness, Jóga ve vzduchu, Párová
akrobacie, Cvičení pro děti
V červenci a srpnu 2019 pořádáme:
LETNÍ SPORTOVNÍ KEMP pro rodiče s dětmi od 1 do 3
let, co již samostatně chodí.
Termín: 15.–19. července a 12.–18. srpna, vždy od 9 do
12 hodin
Cena 2.000 Kč zahrnuje celý dopolední program včetně
cvičení, workshopů, dopravu na výlety, případné vstupy,
lektorky, půjčovné a samozřejmě stravu a pitný režim.
Stravou se rozumí dopolední svačina (ovoce/zelenina/pečivo, jogurt, přesnídávka apod.) pro dospělého
i dítě, pitný režim během celého programu ve studiu
včetně kávy, čaje. V rámci celodenního výletu bude navíc zajištěn balíček se studeným obědem.
Počet míst omezen. Více informací a rezervace na
deti@poledance-chrudim.cz nebo 731 211 416.

Studio Nebe na Zemi

Široká 122, Chrudim, Iva Čenovská - 725 025 936,
ivacenovska@gmail.com
Místo pro jógu, inspiraci a osobní rozvoj. Více informací
a rezervace na: www.joga-chrudim.cz
INDIE – CESTA ZA DUCHOVNÍM POZNÁNÍM
Cestopisné povídání s fotoprojekcí o prožitkové cestě
po Indii. Iva Čenovská bude vyprávět o místech a nevšedních zážitcích, které se skupinou meditujících zažili
v rušném Dillí, v posvátném Vrindavánu i v meditací
proslulé Rišikéši. Výtěžek akce bude věnován projektu
na vzdělávání chudých indických dívek.
V úterý 11. června od 17:15 do 18:45 hodin
Vstupné dobrovolné, rezervace místa nutná.
HORMONÁLNÍ JÓGA PODLE DINAH RODRIGUES
Víkendový seminář, na kterém se naučíte celosvětově
známou sestavu hormonální jógové terapie s lektorkou
Hankou Suberovou.
Více informací na webových stránkách.
Sobota 14. září od 14 do 19 hodin
Neděle 15. září od 9 do 14 hodin

Padma studio

Fibichova 19, Chrudim, info@padmastudio.cz, 792 357
108, www.padmastudio.cz
Harmonizační jóga pro ženy, ChiKung, NeiKung, meditace a Tai Chi, orientální břišní tanec, jemná jóga nejen
pro těhotné, Vinyasa jóga, jóga v denním životě pro začátečníky i mírně pokročilé, vizualizační meditace, Hatha
jóga, zdravotní cvičení Tai Či, přijďte si zacvičit. Informace
o kurzech, workshopech a kontakty na lektory na webu.

Jazyková škola Zebra

Erbenova 383, Chrudim 4, tel: 777 350 407, www.skola-zebra.cz, info@skola-zebra.cz
Příměstský tábor v angličtině s tématem „CESTA
KOLEM SVĚTA“
Každý den věnovaný jedné anglicky mluvící zemi.
Celodenní program od 8–16 hod. Hry a soutěže v angličtině, venku i uvnitř, s důrazem na zábavu.
Od 8. do 12. července v Chrudimi.

