KULTURNÍ CENTRUM TURNOV

PROGRAM
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Top Gun:
Maverick slibuje
strhující podívanou
v kině Sféra od 27. května 2022

programové tipy
Týden oslav pokračuje
V sobotu 21. května byl v letním kině slavnostně zahájen Týden oslav k výročí 750 let města Turnov. Oslavy
pokračují dalšími akcemi, níže naleznete jejich stručný
přehled. Kompletní přehled oslav a další informace naleznete na www.turnov.cz, facebookovém profilu a Instagramu @turnov750let.
středa 25. května od 19 hodin
Městské divadlo Turnov

Turnov je jen jeden!
aneb Turnov není Trutnov
Zveme vás na setkání s několika známými rodáky, s nimiž si budeme povídat o tom, co pro ně Turnov znamená. Pozvání do talk show herce a komika Petra Vydry
přijali herec Václav Knop, novinář a politický komentátor Jindřich Šídlo a sportovní novinář Luděk Mádl.
V druhé polovině večera se představí turnovské divadelní uskupení Společnost bloumající veřejnosti se
svou nejnovější hrou Záblesk, která je aktuálně nominována na prestižní přehlídku Divadelní piknik Volyně.

pátek 27. května

Děti Turnovu, Turnov dětem:
Dlouhý, široký a bystrozraký
V turnovském divadle se s hudební pohádkou představí žáci ZUŠ. Proběhne také prezentace dětských knih
o Turnovu.
Na Střelnici se v odpoledních a podvečerních hodinách uskuteční hudební vystoupení žáků ZUŠ spojené
s křtem knihy Děti Turnovu a leporela Turnov město
drahokamů.
V pátek 27. května se dále pod vedením ŠK Zikuda
uskuteční Sportovní den pro děti a mládež, jehož součástí bude i šachový turnaj pro děti.
sobota 28. – neděle 29. května

Turnov, město tradičního řemesla:
Staročeské řemeslnické trhy 2022
Zahájení proběhne v sobotu v 10 hodin v parku u letního kina. Program bude probíhat v parku i atriu muzea.
Kompletní program najdete na samostatných plakátech pořadatele akce, kterými jsou Spolek přátel
Muzea Českého ráje a Muzeum Českého ráje v Turnově.
sobota 28. května od 19.30 hodin
Městské divadlo Turnov

Jaroslav to spískal

Záblesk
čtvrtek 26. května

Turnov, město s bohatou historií
Den komentovaných prohlídek výstav v Muzeu Českého ráje v Turnově. Od 21 hodin proběhne v atriu muzea
projekce historických filmů.

Romeo a Julie
Waldorfského lycea
Studenti 12. třídy Waldorfského lycea ze Semil přijíždí
do Turnova s proslulým představením Williama Shakespeara, které se snaží ukázat v trochu jiném světle.

Společenství turnovských herců a muzikantů, Turnovské divadelní studio A. Marek, Asthmatic Philharmonic
Orchestra a Musica Fortuna uvádí jako dárek Turnovu
k jeho výročí původní divadelní hru se zpěvy z historie
města s názvem Jaroslav to spískal aneb Krvavá neděle ve městě nad Jizerou.
Hrají: Theresia Anna Hakenová, Petr Hofhans, Lukáš
Špetlík, Tobiáš Hofhans, Artuš Hašek, Jan Runštuk, Lenka Meixnerová, Lenka Dékány, Martin Hybler, Jirka
Kohoutek a další.
„Má lásko z nenávisti zrozená, vyvedlas to skvěle, milovat musím svého nepřítele.“ – Tak zní slavný výrok
zamilované Julie. Osud nejznámější nešťastné lásky se
vám s radostí pokusí neotřele převyprávět skupina studentů ze Semil. Inscenaci si připravili v rámci dramatické výchovy pod vedením Mgr. Lenky Břenkové. Dle slov
herců je dobré se na dílo dívat z různých úhlů pohledu.
Co kdyby se děj místo v renesanční Veroně odehrával
na české plovárně? A co kdyby se historické kostýmy vyměnily za plavky a župany? To vše a možná ještě víc
uvidíte v alternativním zpracování klasické tragédie.
středa 1. června od 19 hodin
Romeo a Julie
divadelní představení
Městské divadlo Turnov
50 Kč / vstupenky k zakoupení pouze na místě

programové tipy
Doporučujeme
z programu kina Sféra

a její členy bez obalu a narovinu v období pěti let.
premiéra v kině Sféra: čtvrtek 2. června

Top Gun Maverick
Nestárnoucí Tom Cruise se po dlouhých 36 letech vrací
do kokpitu stíhačky ve své ikonické roli Peta „Mavericka“ Mitchella. Ten se nyní vrací do programu Top Gun
jako instruktor elitních letců, aby je připravil na nebezpečnou a zdánlivě nesplnitelnou misi. Jedním z nich je
i Bradley Bradshaw, syn Maverickova přítele Goose,
který po jeho boku v původním Top Gunu zemřel…
premiéra v kině Sféra: pátek 27. května

Zakletá jeskyně
Pohádka vypráví příběh o zázračné jeskyni, v které jsou
vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Její pravidlo je jednoduché – soli si můžete odnést, kolik potřebujete, ale
z rubínové síně nesmíte odnést vůbec nic. Mladá Lena
ale lehkovážně jeden rubín odnese a na ni i na celé
království se snese kletba. Záchrana bohužel spočívá
na bedrech dvou marnivých a pyšných princů.
premiéra v kině Sféra: sobota 4. června

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
Komedie z ostravského Divadla Mír, které se hřeje na
výsluní po úspěšně raketovém startu v době koronaviru. Po desítkách videí na YouTube nyní Tři Tygři přichází s prvním celovečerním snímkem. Ve filmu uvidíte oblíbené postavy jako Milan, Lumír, Mojmír a nebudou
chybět ani David Votrubek nebo Voliver z Prahy. O tom,
že příběh filmu bude zběsilá jízda, není pochyb.
premiéra v kině Sféra: neděle 29. května

Chinaski: Každej ví kulový
Nebývale otevřený dokument je povinností pro všechny fanoušky oblíbené kapely v čele s Michalem
Malátným. Nahlédněte na pozadí hudebních úspěchů
a vyprodaných koncertů. Uvidíte, že ne vždy je všechno zalité sluncem, a že k tomu všemu patří i hádky, deprese a rozpady přátelství. Časosběrný snímek, který
vznikal pod rukama Pavla Bohoněka, ukáže kapelu

Pánský klub
Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka
a Martin Leták se sejdou na terapii pro „eroticky závislé“ v nové české komedii Pánský klub. Vymýtit z nich
jejich slabost se pokusí v roli nezkušené atraktivní psycholožky Kristýna Hrušínská. Pro výstřední povahy
všech pánů se ale jejich sezení brzy vymknou kontrole.
Otěže převezmou samotní klienti a všechno nabere nečekaný spád. Komedie o lásce a o tom, že nikdy není
pozdě pokusit se něco napravit, byla natočena na motivy stejnojmenné hry uvedené v Divadle Na Jezerce,
kde se stala diváckým hitem.
premiéra v kině Sféra: pátek 3. června
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Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov
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programové tipy kina

Top Gun:
Maverick

Ušák Chicky
a Zlokřeček

Tři Tygři ve filmu:
JACKPOT

Tom Cruise se vrací v roli
stíhacího pilota Mavericka.

Mladý Chicky vyráží
vstříc dobrodružstvím.

Fenomén internetu z divadla Mír
v celovečerním filmu.

akční/drama | USA | 2022
131 min. | 12+

animovaný/rodinný | Bel./Fr. | 2022
91 min. | MP | dabing

komedie/akční | ČR | 2022
110 min. | 15+

Aalto:
Architektura emocí

Chinaski:
Každej ví kulový

Pánský klub

Intimní příběh tvůrčího dua
Alvara a Ainy Alto.

Otevřený pohled na slavnou
hudební skupinu.

Nesourodá pětice na terapii
pro sexuálně závislé.

dokument/životopisný | Fin. | 2020
102 min. | MP | titulky

dokument | ČR | 2021
97 min. | MP

komedie | ČR | 2022
89 min. | 12+

Zakletá jeskyně

Doctor Strange
v mnohovesmíru šílenství

Pražský výběr –
Symphony Bizarre

Nová pohádka o zázračné jeskyni
se vzácným pokladem.

Studio Marvel otevírá brány
do paralelních světů.

Záznam velkolepého koncertu
z O2 arény.

pohádka | ČR/SK | 2022
98 min. | MP

akční/fantasy | USA | 2022
127 min. | 12+ | dabing

hudební | ČR | 2022
95 min. | MP

FK

kulturní přehled
středa 25. května

pondělí 30. května

19.00 – Městské divadlo Turnov
Turnov je jen jeden! aneb Turnov není Trutnov
Turnov 750 let / talkshow / divadelní představení
Na talkshow s Jindřichem Šídlem, Luďkem Mádlem
a Václavem Knopem naváže divadelní představení
Záblesk turnovské Společnosti bloumající veřejnosti.
vstupné zdarma

18.00 – Městské divadlo Turnov
Dlouhý, široký a bystrozraký
Turnov 750 let / muzikál / divadelní představení
Repríza pohádky žáků ZUŠ Turnov pro veřejnost.
vstupné dobrovolné

úterý 31. května
9.00, 11.00 – Městské divadlo Turnov
Dlouhý, široký a bystrozraký
Turnov 750 let / muzikál / divadelní představení
Repríza pohádky žáků ZUŠ Turnov pro děti
turnovských škol.
zdarma

ra
Petr Vyd

Václav Knop

Jindřich Šídlo

Luděk Mádl

pátek 27. května

středa 1. června
19.00 – Městské divadlo Turnov
Romeo a Julie
divadelní představení
Klasický příběh v nastudování žáků Waldorfského
lycea ze Semil.
50 Kč / vstupenky k zakoupení pouze na místě

pátek 3. června
21.00 – kavárna KUS
Guilty Pleasure
Taneční večírek s vaší oblíbenou hudbou se vrací.
Přijďte ze sebe setřást starosti všedních dní. zdarma

8.30, 10.00 – Městské divadlo Turnov
Děti Turnovu, Turnov dětem – Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
Turnov 750 let / muzikál / divadelní představení
Žáci turnovské ZUŠ se představí ve svém prvním
muzikálu. Představení jsou určena turnovským
mateřským školám.
zdarma
16.00, 18.00 – KC Střelnice
Děti Turnovu, Turnov dětem – Koncerty ZUŠ
Turnov
Turnov 750 let / koncerty
Vystoupení bude spojeno s křtem knihy Děti Turnovu
a leporela Turnov město drahých kamenů.
zdarma

sobota 28. května
19.30 – Městské divadlo Turnov
Jaroslav to spískal
Turnov 750 let / divadelní představení
Původní divadelní hra se zpěvy z historie města
s podtitulem Krvavá neděle ve městě nad Jizerou
v podání turnovských herců a muzikantů.
200 Kč / 100 Kč dle místa sezení

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

pondělí 22. srpna
19.30 – letní kino Turnov
Techtle Mechtle: Letní show
travesti show
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle
přiváží do Turnova speciální letní show pod širým
nebem! Nenechte si ujít největší open air travesti
show letošního roku.
v předprodeji 450 Kč / od 11. července 490 Kč

připravujeme pro vás
Dva nahatý chlapi
– Open Air Tour
Úspěšná komedie Dva nahatý chlapi s hvězdným obsazením vyjíždí na své první Open air tour. Přijďte se pobavit a zasmát pod širým nebem!

V bláznivé komedii kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy, se představí Martin Zounar, Martin Kraus, Martina
Randová, Daniela Šinkorová nebo Michaela Dittrichová.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou
z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená.
čtvrtek 16. června od 20 hodin
Dva nahatý chlapi
divadelní představení
letní kino Turnov
vstupenky k zakoupení pouze v síti Ticketportal

Funkin’ Turnov 2022

Již 18. ročník funkového festivalu se připojuje k oslavám 750 let Turnova a přizpůsobil tomu i letošní line up.
Významná část účinkujících má totiž své kořeny
v Turnově. Tradičně poslední červnový pátek tak vystoupí před Střelnicí What The Funk, Paulie Garand &
band, Aiko, Funk Corporation a Lety mimo.

Lety mimo

Velká zebra aneb jak že
se to jmenujete?
Komedie o tom, proč před problémy (ne)utíkat. V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Jitka Ježková a Jaromír Dulava.

pátek 24. června od 18 hodin
Funkin’ Turnov 2022
hudební festival
před KC Střelnice
vstupenky v prodeji od 19. května na recepci
KC Střelnice a www.kcturnov.cz
v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč
Christian má jeden velký neduh. S každou ženou vydrží
jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj padla
hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby své
svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své
ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se utopil na
rybách. Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě
se ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže tentokrát mu
osud postaví do cesty problém v podobě přítele z dětství,
který ho pozná podle fotografie v novinách a navštíví ho.
Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno,
musí najednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří
v tvář se svými „vdovami“ i novou snoubenkou. Podaří se
mu tuto nezáviděníhodnou situaci zvládnout i potřetí?
středa 29. června od 19.30 hodin
Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?
divadelní představení
letní kino Turnov
vstupenky k zakoupení pouze v síti evstupenka

KCT informuje
Předprodej vstupenek
Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky
v předstihu!
Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:
všechny projekce v kině Sféra dle programu
sobota 28. května 2022 – Jaroslav to spískal
pátek 24. června 2022 – Funkin’ Turnov 2022
pondělí 22. srpna 2022 – Techtle Mechtle:
Letní travesti show

Vstupenky na představení Dva nahatý chlapi
zakoupíte pouze v sítích Ticketportal
a Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?
v síti evstupenka.

Na letní osvěžení láká i kavárna
KUS na Střelnici
Na letošní léto jsme pro vás v kavárně KUS připravili
novinku v podobě výborných domácích limonád a míchaných drinků. Přijďte ochutnat 100% přírodní limonády od společnosti OnLemon, například švestkovou,
limetkovou nebo luxusní jasmínovou IceBatu. Naši nabídku míchaných drinků jsme pro vás rozšířili o Frizzante
Mojito, Grand Mimosu nebo Pin~a Coladu, dále v naší
nabídce najdete oblíbené klasické Mojito, Gin & Tonic nebo Aperol Spritz. Ke kávě vám potom rádi naservírujeme výborné domácí dorty.
Kavárna KUS je pro vás otevřena od středy do neděle od 14.00 do 20.00 hodin.
Při konání akce na Střelnici mimo otevírací dobu
otevíráme hodinu před jejím začátkem a zavíráme po
skončení akce.

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
pro veřejnost uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128
Využijte možnosti zakoupit si vstupenky z pohodlí svého domova online. Nakupovat můžete na webových
stránkách www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Kiosek letního kina otevřen
veřejnosti
V úterý 10. května proběhl v turnovském letním kině
MajálesCON a my jsme pro vás letos poprvé otevřeli
kiosek v letním kině, který pro vás bude nadále otevřen i mimo večerní projekce. Během horkých dní se
u nás můžete občerstvit točeným pivem nebo limonádou, míchanými drinky, chlazenými nápoji nebo nanuky. S radostí vám nabídneme i kávu a pro hladové krky
máme nejen klasiku v podobě párku v rohlíku, ale nově také hranolky, cibulové kroužky nebo langoše.
Kiosek letního kina je pro vás otevřen vždy za pěkného počasí od pondělí do čtvrtka od 13.00 do 20.00
hodin a také v neděli od 15.00 do 20.00 hodin.

Program KCT pravidelně
ve vaší e-mailové schránce
Každou neděli večer pro vás připravujeme e-mailový
Newsletter, který vás stručně a přehledně seznámí
s pořady nadcházejícího týdne a sdělí důležité informace. Není jednodušší způsob, jak si nechat náš program naservírovat přímo pod nos a být tak neustále
v obraze. S naším Newsletterem už vám žádná akce
neunikne! Přihlaste se k odběru na www.kcturnov.cz,
skrze tlačítko „novinky e-mailem“ nebo naskenováním
QR kódu níže.
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