PROGRAM leden 2019

...VÝSTAVA MĚSÍCE
VIETNAM - DOSUD NEOBJEVENÝ

Tentokrát společně s autorkou výstavy Magdalénou Radostovou navštívíme na fotografiích Asii - VIETNAM - čeká nás setkání s
krásnou a turisty dosud málo známou zemí. Jen malá ochutnávka toho čím je Vietnam zajímavý. Zářivě zelená pole skvěle doplňují
rozmanité a pestrobarevné kroje zástupců etnických menšin. Kolekce zahrnuje fotografie především ze severní části země z oblastí
Mèo Vac, Yên Bái, Mùc Cang Chai, Đong Văn, Hà Giang Lào Cai, Lai Châu. Výstava je prodejní a potrvá do konce února.

…AKCE MĚSÍCE
8. 1. úterý, 19:30

PUBQUIZ NEBOLI HOSPODSKÝ KVÍZ

POZOR!!! NOVINKA!!! Každé druhé úterý v měsíci!!! PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém
světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet
netradiční hru na party!
Vstupné: 60 Kč

…KINO
Filmový klub
KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
7. 1. pondělí, 20:00

Český dokument vyprávějící o lidech z největšího afrického
slumu, kteří se navzdory drsným podmínkám rozhodli proměnit nelítostné prostředí v lepší místo pro život. Po projekci
bude následovat debata s tvůrci – s režisérem Martinem
Pávem, producentkou Zuzanou Kučerovou a střihačem
filmu Matějem Beranem.
Česko/2018/dokument/90 min Režie: M. Páv
Vstupné: 110 / 90 Kč (pro členy filmového klubu)

14. 1. pondělí, 20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní
spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985. Velká Británie,
USA/2018/životopisný, drama, hudební/ s titulky
Režie: B. Singer Hrají: R. Malek, J. Mazzello, G. Lee,
B. Hardy
Vstupné: 130 / 110 Kč

16. 1. středa, 20:00

UTOP SE, NEBO PLAV

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví
na inzerát, který hledá nového člena do družstva mužského
synchronizovaného plavání, netuší, že v amatérském družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do života. Komedie
nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili
život (MFF Karlovy Vary). Francie/2018/komedie/122min /
s titulky Režie: G. Lellouche Hrají: G. Canet, L. Bekhti,
M. Almaric
Vstupné: 130 / 110 Kč

21. 1. pondělí, 20:00

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat?
Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí
se jí znovu najít. Česko/2019/drama, komedie Režie:
O. Dabrowská Hrají: I. Chýlková, V. Hybnerová, T. Hanák,
P. Řezníček, J. Plesl
Vstupné: 130 / 110 Kč

23. 1. středa, 20:00

ZRODILA SE HVĚZDA

Čtvrtá verze romantického filmu tentokrát v režijním debutu
B. Coopera, který si ve filmu zahrál i hlavní roli. Jeho partnerku ztvárnila bravurně Lady Gaga.
USA/2018/drama, romantický, hudební /136 min/s titulky
Režie: B. Cooper Hrají: B. Cooper, Lady Gaga, S. Elliot,
D. Chappelle, A. Ramos
Vstupné: 130 / 110 Kč

28. 1. pondělí, 20:00

KURSK

Film vypráví o skutečných událostech v roce 2000, kdy se
potopila ruská ponorka K-141 Kursk. V hlavní roli Colin Firth
a Lea Seydoux. Belgie, Lucembursko/2018/drama, historický/117 min/s titulky Režie: T. Vinterberg
Hrají: M. Schoenaerts, L. Seydoux, C. Firth
Vstupné: 130 / 110 Kč

30. 1. středa, 20:00

SLOŽKA 64

Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z
kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ.
Podle knižní předlohy Jusi Adler-Olsena. Dánsko/2018/krimi,
mysteriózní, thriller/ s titulky Režie: Ch. Boe
Hrají: N. L. Kaas, F. Fares, S. Pilmark
Vstupné: 130 / 110 Kč

…FESTIVAL
24. 1. - 26. 1. čtvrtek - sobota

Filmový festival dětského filmu DRAHOUŠEK

Přehlídka dětských filmů spojená s besedou s tvůrci (např. Pavel Nový, Iva Janžurová). Shlédnout můžete filmy Páni kluci, S tebou mě baví
svět, Jak se točí rozmarýny, Čarodějky z předměstí, Kam doskáče ranní ptáče, Vyhrávat potichu, Potkal jsem ho v ZOO. Zúčastnit se budete
moci také workshopu na téma film.

…PŘEDNÁŠKA
9. 1. středa, 19:00

PROČ PRÁVĚ VIETNAM?

Beseda s Magdou Radostovou (autorkou výstavy fotografií Vietnam - dosud neobjevený), která nám prozradí, proč právě Vietnam by měl
být tím místem, kam se vydat a proč je teď ten nejvhodnější čas jej objevit.
Vstupné: 110 / 90 Kč

24. 1. čtvrtek, 19:00

JAK LÉPE ROZUMĚT SVÝM DĚTEM

Přednáška je určena pro rodiče, kteří chtějí mít se svými dětmi hezké vztahy a kteří chtějí, aby na ně děti rády vzpomínaly. Napadlo vás někdy propojit si dětství vašich dětí s tím svým? Napadlo vás někdy vnímat svoje děti přes sebe, přes svoje pocity a chování v dětském věku?
Možná toto je způsob, jak lépe pochopit sebe a své děti, a pak i svůj život obecně. Přednáší: Pavel Polok
Vstupné: 190 Kč

29. 1. úterý, 19:00

KANADA

I když většinu území Kanady tvoří rozsáhlé planiny s nepřístupnými lesy a mokřady, západní pobřeží Kanady je odlišné. Přímo od Tichého
oceánu se vypíná několik horských pásem. Podíváme se také do jednoho z nejhezčích měst světa - Vancouveru. Kde jinde se můžete ve
stejný den koupat v oceánu a odpoledne zajet lyžovat do hor za městem? Z Vancouveru je to jen kousek do stejnojmenného přilehlého
ostrova, kde lze kromě stovky let starých stromů pozorovat spoustu orlů bělohlavých, velryby a kosatky. Přednáší: Václav Bacovský
Vstupné: 110 / 90 Kč

…PRO DĚTI
DIVADLO
20. 1. neděle, 16:00
a 21. 1. pondělí, 10:00

KINO
31. 1. čtvrtek, 18:00

MALOSTRANSKÁ
ZIMNÍ POHÁDKA

RAUBÍŘ RALF
A INTERNET

Vezměte své děti za vízo do kina! Tentokrát Ralfa čeká další
cesta do neprobádaných území světa počítačů a do útrob
internetu. USA/2018/animovaný, komedie/113 min
Vstupné: 130 / 110 Kč

Zimní pohádka ze staré Prahy vypráví poetický příběh o
přátelství za doprovodu krásných písniček. O půlnoci na
ulici ožijí tři sněhuláci, kteří se snaží vybojovat si mezi sebou
místo. Nakonec je spřátelí ztracený pejsek, kterému společně
pomohou najít cestu domů. Ale co se stane se sněhuláky v
předjaří, když začne hřát sluníčko?
Hraje: Divadlo MATĚJE KOPECKÉHO PRAHA
Vstupné: 130 / 110 Kč

…KONCERT
10. 1. čtvrtek, 19:30 Každý druhý čtvrtek v měsíci!

BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj kytaru, basu, saxofon, foukací harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci, zpěvačky i posluchači jsou vítáni!

…KURZY
Každý čtvrtek v 17:00
Amatérské cyklistické vyjížďky.

oKOLO KLÁNOVIC

Děkujeme městské části Praha-Klánovice,
hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových
a divadelních představení pro děti i dospělé.

Každý čtvrtek v 17:00 RANNÍ BĚH S BESEDOU
Každý čtvrtek v 17:00

BĚH S BESEDOU

Změna programu je vyhrazena.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KinoKavárna je otevřena
Po-Pá 13:00-22:00,
So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

