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programové tipy

Představujeme program
33.Turnovského drahokamu
Regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Čes-
ký ráj, kterou tradičně pořádá turnovský Loutkářský
soubor Na Židli za finanční podpory Libereckého kraje
a Města Turnov se v turnovském divadle letos koná už
po třiatřicáté. 

PROGRAM

pátek 17. března

8.30 a 10.00 Městské divadlo Turnov
KDO NECHÁ PEJSKA SPÁT (Kordula Liberec)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 40 minut

sobota 18. března

9.00 Městské divadlo Turnov
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – DRÁČEK DRÁPEK
(soubor Šíro Lázně Bělohrad)
vhodné pro děti od 4 let, délka představení 45 minut

11.00 Městské divadlo Turnov
KOUZELNÉ ŽEZLO (Klubíčko Cvikov)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 30 minut

13.00 Městské divadlo Turnov
THUMBELINA (Hili Yaacobi, Ramont Menaš, Izrael)
vhodné pro děti od 4 let, délka představení 45 minut

14.30 Městské divadlo Turnov
BUDULÍNEK (Rolnička Nová Paka)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 35 minut

16.00 Městské divadlo Turnov
NELKEJ, ČECHIE! (Bažantova loutkářská družina Poniklá)
vhodné pro děti od 10 let, délka představení 30 minut

17.30 Městské divadlo Turnov
KDYSI DÁVNO V DÁNSKÉ ŘÍŠI (soubor Za dveřmi
Chlumec n. C.)
vhodné od 15 let, délka představení 35 minut

18.30 Městské divadlo Turnov
KDO Z KOHO? (V.O.R.E.L. Liberec)
činohra vhodná od 13 let, délka představení 20 minut

TOHO BY SE JEDEN NENADÁL (V.O.R.E.L. Liberec)
činohra vhodná od 13 let, délka představení 20 min.

neděle 19. března

9.30 Městské divadlo Turnov
SIBIŘSKÉ LEGENDY (Fokus Turnov)
vhodné pro děti od 4 let, délka představení 30 minut

11.00 Městské divadlo Turnov
PTÁK ŽAL (soubor Kordula Liberec)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 40 minut

12.00–13.00 Městské divadlo Turnov
TRABLE ŠERIFA MÍŠI (soubor Pod kloboukem ZUŠ
Chlumec n. C.)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 20 minut

RUMPLCÁK A PRINCEZNIČKA (Maminy Jaroměř)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 25 minut 

14.30 Městské divadlo Turnov
PALEČEK (soubor Vozichet Alena Štěpánová
Jablonec n. N.)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 20 minut

O TOM KOBLÍŽKOVI (soubor Jakodivadlo Stružinec)
vhodné pro děti od 3 let, délka představení 20 minut

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Předání cen dětské soutěže O pilného diváka. Vyhláše-
ní držitele putovní ceny Turnovský drahokam. Vyhlá-
šení výsledků, hodnocení odborné poroty.

Změna programu vyhrazena.
Po dobu celé přehlídky bude probíhat soutěž pro pilné
diváky o marionetu Kašpárka a další skvělé ceny! Vstu-
penky jsou slosovatelné při každém představení o drob-
né dárky.Thumbelina
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Vilma Cibulková, Jana
Boušková a Karolína
Půčková jako Královny 
Komedie plná upřímného humoru, z kterého vás občas
až zamrazí. 

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo
pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na
něm sejdou, by se za normálních okolností nemohly ni-
kdy setkat. Každá má odlišný problém, přesto však ma-
jí cosi společného – všechny byly v nedávné době vy-
staveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí
před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy.
Johana je po autohavárii, Zita má zase problémy s ner-
vy a mladá Eliška přišla o zrak a učí se s tímto handi-
capem žít. Postavy jsou generačně i sociálně každá ně-
kde naprosto jinde, přesto spolu musí strávit relativně
dlouhou dobu.

úterý 21. března od 19.30 hodin
Královny
divadelní představení 
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 450 Kč / na místě 490 Kč

Jedinečný hudební 
zážitek s Bumblebass 
Kontrabasové kvarteto Bumblebass je poměrně uni-
kátním hudebním složením, které vyvrací tradiční ná-
zor, že kontrabas lze použít pouze jako doprovodný
nástroj.

Čtyři mladí muzikanti dokazují, že kontrabas může hrát
hlavní a dokonce divácky velmi působivou roli. Čtveři-
ci, která se sešla na pardubické konzervatoři, tvoří Petr
Pavíček, Ondřej Sejkora, Jan Hrubeš a Martin Brádle.
V repertoáru mají hudbu od J. S. Bacha a W. A. Mozarta
přes Bedřicha Smetanu až po Jaroslava Ježka, Beatles
či filmové a metalové melodie. Nenechte si ujít jedineč-
nou příležitost poznat kontrabas v jiné hudební poloze.

středa 22. března od 19.30 hodin
Kontrabasové kvarteto Bumblebass
Turnovský hudební večer
Městské divadlo Turnov 
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč 

Za medvědy a úžasnými
scenériemi
Kanada je snem každého cestovatele, který miluje di-
vokou přírodu. Vydejte se tam skrze plátno kina Sféra.

Panoramata Rocky Mountains jsou bez debat jedněmi
z nejkrásnějších přírodních scenérií světa. Nekonečné
lesy plné divokých zvířat, monumentální kopce s les-
ním porostem sahajícím přes 2 000 m n. m., ledovce,
vodopády a jezera zbarvená tak, až vám bude připa-
dat, že je snad někdo musel uměle dobarvit! Kromě
národních parků na západě Kanady rozhodně stojí za
vidění příjemná kanadská velkoměsta. Ne nadarmo se
Vancouver, Calgary nebo Toronto umisťují mezi městy
s nejvyšší kvalitou života na světě.

středa 29. března od 18 hodin
Tomáš Hájek: Kanada
Cestovatelský klub
kino Sféra
100 Kč



program kina Sféra

MP = film je mládeži přístupný, 12+ = film je nevhodný do 12 let 
15+ = film je nepřístupný do 15 let. 18+ = film je nepřístupný do 18 let. Mladší diváci nebudou do kina vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov

čt 16. 3. 10.00 Adam Ondra: Posunout hranice Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Velké nic česky MP

19.30 Creed III titulky 12+

pá 17. 3. 17.00 Shazam! Hněv bohů dabing MP

19.45 Il Boemo titulky 12+

so 18. 3. 13.30 Úžasný Mauric dabing MP

16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

19.45 Vřískot 6 titulky 15+

ne 19. 3. 13.00 Animáky z celého světa pro děti | ZOOM 2023 dabing MP

14.45 Asterix a Obelix: Říše středu dabing MP

17.15 Shazam! Hněv bohů dabing MP

20.00 Děti Nagana česky MP

út 21. 3. 19.30 Víly z Inisherinu Filmový klub titulky 12+

st 22. 3. 19.30 Buď chlap! Dámská jízda (předpremiéra) česky MP

čt 23. 3. 10.00 Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Kino nejen pro seniory titulky 12+

18.15 Královská opera: Lazebník sevillský Opera v kině titulky 12+

pá 24. 3. 17.00 Buď chlap! česky MP

19.30 John Wick: Kapitola 4 titulky 15+

so 25. 3. 14.30 Zoubková víla dabing MP

17.00 Louis Tomlinson: All Of Those Voices česky 12+

19.30 John Wick: Kapitola 4 titulky 15+

ne 26. 3. 14.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

17.00 Dungeons & Dragons: Čest zlodějů Předpremiéra dabing MP

19.45 Buď chlap! česky MP

út 28. 3. 19.30 KaprKód Filmový klub česky MP
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Děti Nagana

Žádný sen není příliš velký.

rodinný/sportovní | ČR | 2023 
98 min. | MP

Shazam! 
Hněv bohů

Parta dětských superhrdinů 
čelí mocnému nepříteli.

akční/dobrodružný | USA | 2023 
131 min. | MP | dabing

Vřískot 6

Slavná hororová série se vrací.

horor/thriller | USA | 2023 
123 min. | 15+ | titulky

Animáky z celého světa
pro děti | ZOOM 2023

Staň se dětským porotcem 
filmového festivalu!

animovaný/krátké filmy | 2023 
60 min. | MP | dabing

Buď chlap!

Jakub Prachař odjíždí na výcvik 
stát se pravým chlapem.

komedie/dobrodružný | ČR | 2023 
96 min. | MP

Královská opera:
Lazebník sevillský

Záznam komické opery 
z londýnského Royal Opera House.

opera | VB | 2023 
225 min. | 12+ | titulky

John Wick:
Kapitola 4
Keanu Reeves počtvrté 
jako zabiják John Wick.

akční/thriller | USA | 2023 
169 min. | 15+ | titulky

Louis Tomlinson:
All Of Those Voices
Niterný pohled na hudební cestu

Louise Tomlinsona.

dokument/hudební | VB | 2023 
104 min. | 12+ | titulky

Dungeons & Dragons:
Čest zlodějů

Filmová adaptace legendární 
fantasy hry Dračí doupě.

fantasy/dobrodružné | USA | 2023 
134 min. | MP | dabing



kulturní přehled
středa 15. března 
19.00 – Městské divadlo Turnov
Arnošt Frauenberg: UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU
Stand-up komik zamíří v rámci svého turné
i do našeho divadla.

v předprodeji 330 Kč / na místě 360 Kč

pátek 17.–neděle 19. března
Městské divadlo Turnov 
XXXIII. Turnovský drahokam 
Program a podrobnosti loutkářské přehlídky najdete
na straně 2.

pátek 17. března 
19.00 – klub KUS
Trijo
Oslavte den Svatého Patrika s tradiční irskou hudbou.
Vítáme zelené oblečení! vstupné dobrovolné 

sobota 18.–neděle 19. března 
Čokoládový festival 2023
Sladká dvoudenní událost je jedinečnou akcí
pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek.

Vstupenky jsou k zakoupení pouze v síti
TICKETSTREAM nebo na místě

sobota 18. března 
19.00 – klub KUS
Makule
O poslední březnový koncert naší klubové scény se
postará kapela, která je stále na koni!

vstupné dobrovolné

úterý 21. března
19.30 – Městské divadlo Turnov
Královny
Ve skvělé komedii se představí Vilma Cibulková,
Jana Boušková a Karolína Půčková.

v předprodeji 450 Kč / na místě 490 Kč

středa 22. března
19.30 – Městské divadlo Turnov
Kontrabasové kvarteto Bumblebass
Turnovský hudební večer
Nechte si vyvrátit názor, že kontrabas je pouze
doprovodný nástroj.

v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

19.30 – kino Sféra
Buď chlap!
Dámská jízda
Dámský večer v kině s předpremiérou nové komedie.

165 Kč / 145 Kč

čtvrtek 23. března
18.15 – kino Sféra
Královská opera: Lazebník sevillský
Rossiniho skvělá komedie z Royal Opera House až
na plátno vašeho kina. 250 Kč základní vstupné / 

200 Kč senioři, studenti, děti do 15 let a osoby ZTP

pátek 24. března 
20.00 – Střelnice
Erotický ples 2023
Večer plný zábavy, tance a hudby. Uvidíte dámskou
i pánskou striptýzovou show a vystoupení travesti
skupiny Techtle Mechtle Revue.

vstupenky k zakoupení na recepci KC Střelnice 
nebo na místě v den konání za 320 Kč

sobota 25. března
10.00 – Městské divadlo Turnov
Ene bene Erbene
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
Pro děti jsou tentokrát připravené pohádky od Karla
Jaromíra Erbena. 100 Kč

19.00 – Střelnice
Maturitní ples SUPŠS Železný Brod
K tanci a poslechu hraje kapela Gemini.

vstupenky od 250 Kč k zakoupení ve škole

středa 29. března 
18.00 – kino Sféra
Tomáš Hájek: Kanada
Cestovatelský klub
Poznejte krásy Kanady z pohodlí kina Sféra. 100 Kč

Ene bene Erbene
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Děti se mohou v kině
Sféra stát festivalovými
porotci 
V neděli 19. března se uskuteční speciální projekce
dětských animovaných filmů z celého světa s českým
dabingem. Každý dětský divák si vyzkouší, jaké je to
být festivalovým porotcem, na konci totiž proběhne
hlasování o nejlepší film. Promítání je pro všechny
zdarma, trvá přibližně 70 minut a všechny děti obdrží
malý dárek. Akce se uskuteční v rámci projektu Fil-

mová setkání na hranici, který organizuje Sídlištní dům
kultury v Jelení Hoře v Polsku.

Jazz se vrací do Turnova 
Je to už možná pětadvacet let, kdy ředitel ZUŠ Turnov
Bohuslav Lédl spolu s bývalým jednatelem Kulturního
centra Turnov Václavem Feštrem založili Neformální
Jazzový Festival. Akce, která se dlouhá léta konala v at-
riu turnovského muzea také pod názvem Jazzové hody
nebo Jazz? Yes! se po několikaletém spánku vrátila do
turnovského kulturního kalendáře na jaře roku 2014,
kdy se o její restart postaral stávající jednatel KCT Da-
vid Pešek.

Pravidelně každý rok v březnu jste tak po dva večery
měli možnost poslouchat špičkový jazz, který v Turnově
prezentovaly hvězdy jako Jana Koubková, Jiří Stivín,
Peter Lipa, Ondřej Štveráček nebo třeba Emil Viklický.

Obnovenou tradici NeformJazzFestu, který při svém
posledním uskutečněném ročníku oslavil právě 20. na-
rozeniny, však na konci února roku 2020 zastavil covid.
Stejně jako veškerá jiná kultura, i náš festival musel
ustoupit před problémy, které pandemie nemoci způ-

sobila celému světu. Ještě před rokem, kdy teprve
skončila proticovidová opatření, nebylo jasné, zda se
podaří tento jazzový svátek obnovit.

Navíc březen, kdy se NeformJazzFest tradičně konal,
je jedním z nejvytíženějších měsíců v kalendáři Kultur-
ního centra. Naplno běží plesová sezóna, koná se diva-
delní přehlídka Turnovský drahokam a v posledních le-
tech též navštěvovaný Čokofest, a vedle dalších akcí
a koncertů najednou nebylo možné najít volný termín.

Ale protože nám na jazzu záleží a nechceme o něj
turnovské publikum ochudit, našli jsme nový termín.
Pište si do svých diářů: 21. ročník NeformJazzFestu se
na turnovské Střelnici uskuteční 22. a 23. září! A i letos
se můžete těšit na velká jména, vystoupí excelentní
jazzový pianista Milan Svoboda, kterého doprovodí je-
den z nejlepších českých vibrafonistů Radek Krampl.
Dále se představí Marek Novotný se svým projektem
CrossOver Quintet, který velmi neotřelým způsobem
mísí jazz s klasickou hudbou. Program doplní skupina
Soul Sisters a domácí Lédl Jazz Q.

Soul Sisters
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Zajistěte si své vstupenky v předstihu! 
KCT vám nabízí v předprodeji vstupenky na tyto akce:
všechny projekce v kině Sféra dle programu

středa 15. března 2023 – Arnošt Frauenberg:
stand-up speciál
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU

úterý 21. března 2023 – Královny
středa 22. března 2023 – Kontrabasové kvarteto

Bumblebass
čtvrtek 23. března 2023 – Královská opera:

Lazebník sevillský
pátek 24. března 2023 – Erotický ples
sobota 25. března 2023 – Ene bene Erbene
sobota 25. března 2023 – Louis Tomlinson:

All Of Those Voices
středa 29. března 2023 – T. Hájek: Kanada
čtvrtek 30. března 2023 – Dokud nás smrt nerozdělí 
sobota 1. dubna 2023 – O perníkové chaloupce
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní
středa 12. dubna 2023 – Je úchvatná
pátek 14. dubna 2023 – Wohnout
pondělí 17. dubna 2023 – S Pydlou v zádech
středa 19. dubna 2023 – J. Kafka:

Panama a San Blas
středa 19. dubna 2023 – Nezmaři 45 let
středa 26. dubna 2023 – INDIGO company –

Harantova pouť
do Svaté země

čtvrtek 27. dubna 2023 – Královská opera: Turandot
sobota 29. dubna 2023 – Expediční kamera 2023
úterý 2. května 2023 – Veverka – TRIO plus
středa 10. května 2023 – Ivo Kahánek a Karolína

Cingrošová
čtvrtek 11. května 2023 – Kaktusový květ
neděle 14. května 2023 – Královský balet: Popelka
neděle 21. května 2023 – Královská opera:

Figarova svatba
úterý 20. června 2023 – Královský balet:

Šípková Růženka 
čtvrtek 19. října 2023 – Karel Plíhal

Předprodej probíhá v otevírací době 
na recepci KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce uzavřena)

tel.: 481 322 083, 733 668 128
Využijte možnosti zakoupit si vstupenky online na
www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Aktuální otevírací doba klubu KUS
středa–neděle 14.00–20.00 
Rezervace na telefonním čísle 733 487 240.

Předprodej vstupenek

Veverka – TRIO plus


