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Headlinerem leto‰ního
festivalu Funkin’ Turnov
bude Paulie Garand
pátek 24. června 2022

programové tipy
Představujeme letošní
Funkin’ Turnov

ke koncertování po celé Evropě včetně festivalů jako je
Sziget nebo Waves Vienna.

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 a je tak s městem na Jizeře neodmyslitelně
spojená. Poslední červnový pátek vystoupí před Střelnicí What The Funk, Paulie Garand & band, Aiko, Funk
Corporation a Lety mimo.
Festival zahájí nastupující generace turnovských funkers, kapela What The Funk. Tuhle partu můžete pamatovat z poslední oslavy turnovské kultury s názvem
Kulturnov, kdy v říjnu minulého roku nezapomenutelně
rozvlnila velký sál turnovské Střelnice.

Aiko
Stálicí v programu je pořádající Funk Corporation.
Kapela vznikla v době, kdy většina muzikantů z What
The Funk ještě nebyla na světě, ale přesto dále neúnavně šíří funkové evangelium a ani letos nepřipraví
své fanoušky o nějakou novinku v repertoáru.

What The Funk
Hned druhý set bude patřit jednomu z headlinerů, přední český raper, hip-hoper a producent Paulie Garand
vystoupí v sestavě s živou kapelou. Doposud vydal
6 sólových alb, která se vyznačují osobitým stylem
kombinujícím různorodou mozaiku nálad a atmosfér.

Funk Corporation
V polovině devadesátek vznikla na místní „Šperkárně“
kapela Lety mimo. Kapela s nezaměnitelným soundem založeným na kvalitních českých textech, nabroušených kytarách a elektronických samplech bude vyvrcholením letošního ročníku.

Lety mimo
Paulie Garand
Jenom tři české zpěvačky se v rámci Equal hudební
platformy Spotify objevily na banneru na newyorském
Times Square, jednou z nich je i zpěvačka a autorka alternativní až popové hudby Aiko. Přes účast v Superstar a debutové album vydané v roce 2018 se dostala

pátek 24. června od 18 hodin
Funkin’ Turnov 2022
hudební festival
před Střelnicí
v předprodeji 300 Kč / v den konání akce 350 Kč /
děti do 15 let zdarma

programové tipy
Začíná promítání v letním
kině
V polovině června pro vás tradičně přesouváme filmové zážitky z kina Sféra pod hvězdné nebe do letního kina ve Skálově ulici. Ani letos tomu nebude jinak. Už
v červnu se můžete těšit na dvě velké filmové události
pro celou rodinu.

Vedle animovaných snímků vyvrcholí dinosauří sága
Jurský svět: Nadvláda, Anna Geislerová se blýskne
jako Prezidentka ve filmu Rudolfa Havlíka a vrátí se
také legendární Elvis ve stejnojmenném životopisném
snímku.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky
a sociální sítě kina. V neposlední řadě si v kalendáři zakroužkujte 5.–7. srpen, kdy se v letním kině uskuteční
další Filmový víkend.

První z nich připadá na samotné zahájení sezóny, které
letos proběhne v pátek 17. června. Prvním promítaným
filmem pod širým nebem bude očekávaný animovaný
film Rakeťák od studia Pixar, který vypráví příběh
mladého astronauta Buzze Rakeťáka. Ten se stal předlohou pro dobře známou hračku z filmového světa Toy
Story.
Hlavní červnovou akcí bude tradiční projekce za vysvědčení. Ve čtvrtek 30. června se můžete těšit na další
film s oblíbenými žlutými postavičkami – Mimoni 2:
Padouch přichází. Všechny děti s vyznamenáním dostanou u vstupu po předložení vysvědčení (nebo jeho
kopie) nápoj a popcorn zdarma.

Letňák není jen kino
Přijďte se do letního kina přesvědčit o tom, že „Letňák
není jen kino“.
Určitě jste i vy v minulosti vyrazili do letního kina na
koncert, divadlo nebo dokonce během odpoledne jen
tak posedět u stánku. Letní kino nabízí mnohem širší
škálu zábavy, než pouze večerní filmové projekce, ke
kterým je primárně určeno.
Stánek s občerstvením jsme pro vás otevřeli už na
začátku května. A už v květnu se tu konal MajálesCON,
byl zde zahájen Týden oslav 750 let od založení města
Turnov a také zde proběhlo několik Jam Sessions, při
kterých se v letním kině sešli místní hudební nadšenci

se svými nástroji a společně si zazpívali. Ten komu se
nechtělo zrovna zpívat, si mohl zahrát karty anebo jen
poslouchat.
Během horkých dní se u našeho stánku 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 i langoše.
Kiosek letního kina je pro vás otevřen vždy za pěkného počasí od pondělí do čtvrtka od 13 do 20 hodin
a také v neděli od 15 do 20 hodin.
Mějte přehled o akcích, které se v letním kině konají.
Sledujte novou facebookovou a instagramovou stránku @letnakturnov. Těšíme se na vás!

program kina
kino Sféra
st 8. 6.

19.30

Jurský svět: Nadvláda

předpremiéra

titulky

12+

čt 9. 6.

10.00
17.00
19.30

Poslední závod
Kino nejen pro seniory
Co jsme komu všichni udělali?
Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

česky
dabing
česky

MP
12+
15+

pá 10. 6.

17.00
20.00

Jurský svět: Nadvláda
Top Gun: Maverick

dabing
titulky

12+
12+

so 11. 6.

14.30
17.00
19.45

Náměsíčníci
Top Gun: Maverick
Jurský svět: Nadvláda

dabing
dabing
titulky

MP
12+
12+

ne 12. 6.

14.30
17.00
20.00

Ušák Chicky a Zlokřeček
Jurský svět: Nadvláda
Tutanchamon – poslední výstava

dabing
dabing
titulky

MP
12+
MP

3D

letní kino
pá 17. 6.

22.00

Rakeťák

dabing

MP

so 18. 6.

22.00

Rakeťák

dabing

MP

ne 19. 6.

22.00

Jurský svět: Nadvláda

dabing

12+

po 20. 6.

22.00

Top Gun: Maverick

titulky

12+

út 21. 6.

22.00

Divoch

titulky

15+

st 22. 6.

22.00

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

česky

15+

čt 23. 6.

22.00

Prezidentka

česky

12+

pá 24. 6.

22.00

Rakeťák

dabing

MP

so 25. 6.

22.00

Prezidentka

česky

12+

ne 26. 6.

22.00

Elvis

titulky

12+

po 27. 6.

22.00

Jurský svět: Nadvláda

titulky

12+

út 28. 6.

22.00

Amélie z Montmartru

Filmový klub

titulky

MP

čt 30. 6.

22.00

Mimoni 2: Padouch přichází Projekce za vysvědčení

dabing

MP

Filmový klub

MP = film je mládeži přístupný, 12+ = film je nevhodný do 12 let
15+ = film je nepřístupný do 15 let. Diváci mladší 15 let nebudou do kinosálu vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov / Letní kino Turnov, Skálova 1590

programové tipy kina

Jurský svět:
Nadvláda

Tři Tygři ve filmu:
JACKPOT

Top Gun:
Maverick

Velkolepé zakončení
Jurské ságy.

Fenomén internetu z divadla Mír
v celovečerním filmu.

Tom Cruise se vrací v roli
stíhacího pilota Mavericka.

akční/sci-fi | USA | 2022
147 min. | 12+ | titulky/dabing

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

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

Mimoni 2:
Padouch přichází

Tutanchamon –
poslední výstava

Rakeťák

Mimoni a padouch Gru přichází
v novém filmu!

Poznejte faraona Tutanchamona
u příležitosti stého výročí objevení hrobky.

Astronaut Buzz Rakeťák
v novém filmu od studia Pixar.

animovaný/rodinný | USA | 2021
90 min. | MP | dabing

dokument | It. | 2022
90 min. | MP | titulky

animovaný/rodinný | USA | 2022
105 min. | MP | dabing

FK

Prezidentka

Elvis

Amélie
z Montmartru

Anna Geislerová jako první
prezidentka ve filmu Rudolfa Havlíka.

Život a hudba legendárního
Elvise Presleyho.

Nesmělá Pařížanka po 20 letech
zpět v kinech.

romantický/komedie/drama | ČR
2022 | 97 min. | 12+

životopisný/hudební | USA/Aus.
2022 | 159 min. | 12+ | titulky

komedie/romantický | Fr./Něm.
2001 | 117 min. | MP | titulky

kulturní přehled
čtvrtek 16. června

středa 29. června

19.30 – Městské divadlo Turnov
Leoš Čepický & Bohuslav Lédl
koncert
V rámci Interpretační hudební dílny Turnov 2022
vystoupí v turnovském divadle společně
s Bohuslavem Lédlem houslový virtuos Leoš Čepický.
100 Kč

19.30 – Letní kino
Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?
divadelní představení
Komedie o tom, proč před problémy (ne)utíkat.
V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Jitka Ježková
a Jaromír Dulava. 590 Kč (pouze v síti eVstupenka)

pátek 17. června
22.00 – Letní kino
Zahájení sezóny letního kina
filmová projekce
Letní kino v Turnově zahájí svou letošní sezónu
očekávaným animovaným filmem Rakeťák.

sobota 18. června
18.30 – Městské divadlo Turnov
Koncert frekventantů Interpretační hudební
dílny 2022
koncert
Druhý koncert v rámci Interpretační hudební dílny
Turnov 2022.
50 Kč

pátek 24. června
18.00 – před Střelnicí
Funkin’ Turnov 2022
hudební festival
18. ročník funkového festivalu se připojuje k oslavám
750 let Turnova. Vystoupí What The Funk, Paulie
Garand & band, Aiko, Funk Corporation a Lety mimo.
v předprodeji 300 Kč / v den konání akce 350 Kč /
děti do 15 let zdarma

úterý 28. června
18.00 – Městské divadlo Turnov
Koncert absolventů ZUŠ
koncert
Tradiční závěrečný koncert žáků Základní umělecké
školy v Turnově.
vstupné dobrovolné

čtvrtek 30. června
22.00 – Letní kino
Mimoni 2 za vysvědčení
filmová projekce
Všechny děti s vyznamenáním dostanou u vstupu
nápoj a popcorn zdarma.

pátek 1. července
19.00 – před Střelnicí
Roubovaný vokurky
Turnovské léto / koncert
Zahájení Turnovského léta s oblíbenou
undergroundovou kapelou.

zdarma

sobota 2. července
19.00 – před Střelnicí
Locika
Turnovské léto / divadlo pro děti
Pražské Divadlo B přiváží pohádku o zlatovlasé dívce
a nebojácném princi.
zdarma
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

sobota 30. července
15.00 – Letní kino
Kukino show 2022: Štístko a Poupěnka,
Smejko a Tanculienka
zábavný pořad pro děti
Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka společně
na jednom pódiu se svými hity.
380 Kč pro jednu osobu / 1 380 Kč rodinná vstupenka
pro 4 osoby (pouze v síti Ticketportal)

programové tipy
Koncerty v režii Základní
umělecké školy v Turnově
V rámci Dvořákova Turnova a Sychrova i letos probíhají pod vedením ZUŠ Turnov Interpretační hudební dílny.

Jejich součástí jsou i slavnostní koncerty. Prvním koncertem bude souznění houslí a klavíru v podání Leoše
Čepického a Bohuslava Lédla. Koncert frekventantů interpretační hudební dílny se uskuteční v sobotu 18. června. Tradiční závěrečný koncert absolventů turnovské
ZUŠ je potom naplánován na úterý 28. června.
čtvrtek 16. června od 19.30 hodin, Městské divadlo Turnov

Leoš Čepický & Bohuslav Lédl
sobota 18. června od 18.30 hodin, Městské divadlo Turnov

Koncert frekventantů interpretační
hudební dílny
Leoš Čepický

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.

úterý 28. června od 18 hodin, Městské divadlo Turnov

Koncert absolventů ZUŠ Turnov
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

Pestrá kulturní nabídka
v letním kině

Krhut & Kozub

Areál letního kina letos v létě přivítá opravdu rozličné
umělce.
Mezi nimi budou v sobotu 30. července Štístko, Poupěnka, Smejko a Tanculienka. Oblíbení interpreti
těch nejmenších zamíří v rámci svého turné i do Turnova.
Přijďte si zazpívat a zatančit. Nebude chybět Hancúlik
nebo maskoti Duško a Ňufáček. Na konci srpna přivítáme velkolepou letní travesti show skupiny Techtle
Mechtle, která si pozve i další hosty až z moravské travesti scény. Více jak dvouhodinová show se známými hity,
parodií a nadsázkou vám nedá ani na chvíli vydechnout.
Jen o tři dny později, ve čtvrtek 25. srpna, se můžete těšit na koncert dvojice Krhut & Kozub. Ostravská dvojice vydala své debutové album Prásknu bičem na konci roku 2020 a dnes má fanoušky napříč generacemi.

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 filmové projekce dle programu
pátek 24. června 2022 – Funkin’ Turnov 2022
pondělí 22. srpna 2022 – Techtle Mechtle:
Letní travesti show

Vstupenky na představení Velká zebra aneb jak že
se to jmenujete? jsou k zakoupení pouze v síti
evstupenka. Vstupenky na Kukino show 2022:
Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka
a koncert Krhut & Kozub k dostání pouze v síti
Ticketportal.
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)

ní večery před Střelnicí. V nabídce budou divadla pro
děti a koncerty napříč hudebními žánry. Přesný program pro vás připravujeme, ale už nyní vám můžeme
prozradit, na co se můžete těšit.
Zahajujícím koncertem bude v pátek 1. července hudební večírek s turnovskou undergroundovou kapelou
Roubovaný vokurky. Naším hudebním tipem je
koncert pražského písničkáře a multiinstrumentalisty
Fandy Holého, který se před Střelnicí uskuteční v pátek
8. července. Dále se můžete těšit na „kluky“ z Rouden Bandu, fantastické rockery Muhu z Albrechtic
v Jizerských horách nebo trojici WE2, které jste mohli
slyšet na loňských Básnících ticha. Ani letos nebudou
v programu chybět evergreenové kapely Nothingham
či Snap Call, které není třeba více představovat. Vrátí
se semilská kapela Blues Friends a mezi posledními
vystoupí v srpnu Ovčie Kiahne a FD Band.
Nejen dětské publikum se může těšit na několik pohádek, první z nich – Lociku, přijede zahrát pražské
divadlo B v sobotu 2. července. Po vyprávění o zlatovlasé dívce a nebojácném princi se můžete těšit na příběh o tom, Jak sloni k chobotu přišli a také pohádku O nepořádném křečkovi v podání Divadla
jednoho Edy. V příběhu O zdravém semínku se
v druhé polovině představí klauni z Divadla zdravé pětky. Posledním představením bude loutková pohádka
turnovských Čmukařů S čerty tanči!
Podrobný program již brzy na www.kcturnov.cz.

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.

Aktuální otevírací doba kavárny
KUS na Střelnici
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.

Turnovské léto nabídne zábavu
pro každého
Léto pomalu klepe na dveře a s ním i to Turnovské. I letos pro vás připravujeme program na páteční a sobot-

Holy Fanda
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