KULTURNÍ CENTRUM TURNOV

PROGRAM
29. 9.–12. 10. 2022
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Kulturnov je zpût,
vystoupí i kapela Kontua
sobota 8. října 2022

programové tipy
Snap Call slaví 10 let
na scéně

Turnovská rock’n’rollová kapela Snap Call letos slaví 10
let existence a vydává svou debutovou desku.
Pro svou oslavu si vybrali právě turnovskou Střelnici.
A bude to velkolepá oslava. Pro domácí publikum si
kluci připravili speciální program shrnující celých 10 let
na hudební scéně. V průběhu večera se na podiu vystřídá hned několik hostů, především muzikanti, kteří
jsou pro kapelu zásadní. Chybět tak nebude ani country
kapela Bodlák. A protože ke správné oslavě patří dárky, ke každé zakoupené vstupence obdržíte nové CD!
sobota 1. října od 20 hodin
10 let Snap Call
koncert & křest alba
KC Střelnice – Velký sál
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč

Martin Hybler a sbor
Jizerka představí
Kornout písní
Srdečně vás zveme na sborový koncert a slavnostní
křest nové publikace pro přípravné a koncertní sbory
od turnovského skladatele Martina Hyblera.
Vystoupí sbor Jizerka ze Semil, který pod vedením sbormistryně Nadii Ladkany přednese čtrnáct písní z nového
alba s názvem Kornout písní. Slavnostní večer proběhne
za přítomnosti turnovských textařů Petra Hakena a Romany Zemenové, která je autorkou většiny písňových
textů. Klavírní doprovod obstará Jiří Horčička. Novou
publikaci bude možné si zakoupit přímo na místě.

Pěvecký sbor Jizerka
úterý 4. října od 19 hodin
Kornout písní Martina Hyblera
koncert & křest publikace
Městské divadlo Turnov
160 Kč / děti do 15 let 100 Kč / děti do 3 let zdarma

Nejen novinářské příběhy
z Kavkazu

okouzlující, ale také drsné a nepředvídatelné. Průvodkyní večera bude Marie Mája Drahoňovská (nyní již
Marie Mája Schindler).

Druhá cestovatelská výprava sezóny povede do Gruzie, země na pomezí Evropy a Asie, země romantické,

S Marií zavzpomínáme na její cesty napříč Gruzií s diktafonem v ruce.
Vyprávět bude o nepředvídatelné přírodě, skvělém
jídle i o gruzínské nátuře. Vezme vás z hlučného Tbilisi
k ještě hlučnějšímu Černému moři. Pak plavky vyměnit
za mačky, helmy a cepíny a vyrazit až k vrcholkům hor.
Na místa tak okouzlující, že se zdají být člověku zapovězená.
středa 12. října od 18 hodin
Marie Mája Drahoňovská: Gruzie
Cestovatelský klub
kino Sféra
100 Kč

programové tipy
Oslava turnovské kultury
již po sedmé!
V sobotu 8. října se turnovská Střelnice zase po roce
zaplní turnovskými umělci nejrůznějšího zaměření
a návštěvníky, pro něž je turnovská kultura pojmem.
Již sedmý ročník festivalu Kulturnov opět představí
pestrou směsici turnovských muzikantů, herců, literátů, tanečníků či výtvarníků. Na své si přijdou děti i dospělí, příznivci hudby i divadla, konzervativci i liberálové. A je jisté, že nebude nouze ani o překvapení.
Začátek letošního ročníku bude patřit dechové hudbě
Turnovanka, která se představí spolu s turnovskými
mažoretkami ALL Stars. V tu samou chvíli před budovou Střelnice odstartuje další ročník běžeckého závodu
Běhturnov, který se stal již dávno nedílnou součástí
festivalu a dokazuje, že sport a kultura si rozumí. Na
vítěze závodu budou opět čekat volné vstupenky na
akce Kulturního centra Turnov a další ceny.

Běhturnov
Letošní ročník opět představuje i jiné turnovské spolky a společenství. Těšte se například na vystoupení klientů turnovského Fokusu, kteří předvedou své divadelní
představení, s nímž nedávno prezentovali naše město
na festivalu Patříme k sobě. Další zajímavostí letošního
festivalu bude módní přehlídka turnovské rodačky
Kateřiny Měkynové, která je absolventkou Textilního
a oděvního návrhářství na TUL. Ve své značce KUDLA
využívá pletení, kvalitní látky i upcyklaci a klade tak
důraz na slow fashion a ekologii. Těšit se můžete na

Módní přehlídka značky KUDLA

Bellamy Moon
setkání s Mariem Kubašem, hercem, novinářem a v neposlední řadě ředitelem turnovského divadelního festivalu Modrý kocour, který pohovoří o kulturní novinařině.
Ve foyer KC Střelnice bude zahájena výstava o turnovské kultuře, kterou připravilo Kulturní centrum Turnov
ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově při příležitosti letošního výročí 750 let města Turnov.
A pak je tu samozřejmě spousta skvělých turnovských kapel a divadel, které vás budou provázet po celý
den. Začínáme ve dvě hodiny odpoledne, končíme kdovíkdy, a jestli někdo ještě pořád pochybuje o smyslu
kultury a síle té turnovské, ať určitě dorazí. Veškeré pochyby ho definitivně opustí.
Program festivalu
14.00 Turnovanka + ALL STARS mažoretky TJ Sokol
Turnov
start Běhturnov
14.45 Turnov 750 – prezentace knih vydaných
k výročí města + zahájení výstavy
DS Čmukaři – S čerty tanči!
15.00 Fokus Turnov
15.30 výtvarná dílna
Nat & Mat
16.00 vyhlášení Běhturnov
Neutopia
16.45 AD/Hadi – Ten, co se nepovedl
17.00 módní přehlídka značky KUDLA
17.30 Mario Kubaš – O kulturní novinařině
18.15 Unavené šelmy
19.00 Šumáci – Uvnitř mikrovlnky
19.30 Kontua
20.15 Bellamy Moon
21.15 Společnost bloumající veřejnosti – Záblesk
22.00 Funk Corporation
00.00 Kuba Třešňák
sobota 8. října od 14 hodin
Kulturnov
oslava turnovské kultury
KC Střelnice
vstupné dobrovolné

program kina Sféra
čt 29. 9.

10.00

Prezidentka

17.00

Kino nejen pro seniory
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Jan Žižka

titulky

15+

19.45

Buko

česky

MP

17. 00

Indián

česky

MP

19.30

Úsměv

titulky

15+

14.30

Princezna rebelka

dabing

MP

17.00

Buko

česky

MP

19.30

Avatar

dabing

MP

14.30

DC Liga supermazlíčků

dabing

MP

17.00

Vstupenka do ráje

titulky

12+

19.30

Jan Žižka

dabing

15+

út 4. 10.

19.30

Město na řece

titulky

MP

čt 6. 10.

10.00

Prezidentka

česky

12+

17.00

Indián

česky

MP

19.30

Top Gun: Maverick

dabing

12+

17.00

Buko

česky

MP

19.30

Jan Žižka

titulky

15+

14.30

Mimoni 2: Padouch přichází

dabing

MP

17.00

Úsměv

titulky

15+

19.30

Avatar

Filmové legendy

titulky

MP

Filmový klub

titulky

MP

pá 30. 9.

so 1. 10.

ne 2. 10.

pá 7. 10.

ne 9. 10.

út 11. 10. 19.30

Díra

Filmové legendy

3D

Filmový klub

Kino nejen pro seniory

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 kina vpuštěni.

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

programové tipy kina

Jan Žižka

Buko

Indián

Český velkofilm o zrodu legendárního
vojevůdce před husitskými válkami.

Darovaný kůň jako špatný vtip
nebo nová energie do života?

Karel Roden jako arogantní obchodník,
do kterého se vtělí duše indiána.

životopisný/historický | ČR | 2022
125 min. | 15+ | titulky/dabing

komedie/drama | ČR | 2022
112 min. | MP

komedie | ČR/SK/Pol.
2022 | 94 min. | MP

Úsměv

Princezna rebelka

Avatar

Až ho uvidíš, bude pozdě.

Vůdkyně raubířů
se šlechetným srdcem.

Filmový klenot Jamese Camerona se
vrací před prosincovým pokračováním.

horor | USA | 2022
117 min. | 15+ | titulky

animovaný/rodinný | Fr. | 2021
89 min. | MP | dabing

akční/dobrodružný | USA | 2009
155 min. | MP | titulky/dabing

FK

FK

Vstupenka
do ráje

Město na řece

Díra

Julia Roberts a George Clooney
v nové romantické komedii.

Tři režimy. Dvě ženy. Jedna volba.

Magická filmová pouť
do středu země.

romantický/komedie | USA | 2022
104 min. | 12+ | titulky

drama | Lot./ČR/Lit. | 2020
118 min. | MP | titulky

drama | It./Fr./Něm. | 2021
93 min. | MP | titulky

kulturní přehled
pátek 30. září

pátek 7. října

19.00 – Městské divadlo Turnov
Caroline tančí swing s The Swings
koncert
Sopranistka Karolína Cingrošová po boku pánského
vokálního kvarteta The Swings.
v předprodeji 260 Kč / senioři 230 Kč / studenti 130 Kč

19.00 – kavárna KUS
Roubovaný vokurky
Malá (domácí) scéna
Turnovská parta hrající folk, country, rock i underground
opět ovládne klubovou scénu kavárny KUS.
vstupné dobrovolné

sobota 1. října

sobota 8. října

20.00 – KC Střelnice – velký sál
10 let Snap Call
koncert / křest alba
Turnovská rock’n’rollová kapela Snap Call letos slaví
10 let existence a vydává svoji debutovou desku.
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč

14.00 – KC Střelnice
KULTURNOV 2022
Oslava turnovské kultury
Kulturní happening za účasti desítek místních
umělců, divadelníků a kapel.
zdarma

úterý 4. října
19.00 – Městské divadlo Turnov
Kornout písní Martina Hyblera
koncert / křest publikace
Sborový koncert a slavnostní křest nové publikace
pro přípravné a koncertní sbory od turnovského
skladatele Martina Hyblera.
dospělí 160 Kč / děti do 15 let 100 Kč /
děti do 3 let zdarma

čtvrtek 6. října
18.00 – kavárna KUS / velký sál
Kavárenský kvíz
soutěž
Náš Kavárenský kvíz je zpátky a je žhavější než kdy
jindy! Přijďte se k nám zapotit. Od nové sezóny navíc
bez limitního počtu přihlášených týmů. Poskládejte si
svůj tým, dejte hlavy dohromady a přihlaste se ještě
dnes.
200 Kč / tým

Kulturnov: Nat & Mat

středa 12. října
18.00 – kino Sféra
Marie Mája Drahoňovská: Gruzie
Cestovatelský klub
Romantická, okouzlující, ale také drsná
a nepředvídatelná. Taková je Gruzie.

100 Kč

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:

pátek 14. října
19.30 – Městské divadlo Turnov
Winterbergova poslední cesta
Divadelní sezóna 2022/2023
Doposud nejrozsáhlejší Rudišovo literární dílo v režii
brněnského Divadla Feste.
v předprodeji 320 Kč / 260 Kč, na místě 360 Kč / 300 Kč

sobota 15.– neděle 16. října
8.00 – KC Střelnice
Festival BUĎ ZDRÁV 2022
Jedinečný dvoudenní festival plný výjimečných hostů
a pestrého programu. Besedy, přednášky, workshopy,
hudba, divadlo, jóga, živé podcasty, vystavovatelé...
dvoudenní vstupenka v předprodeji 3 800 Kč /
jednodenní vstupenka 2 200 Kč /
divadelní představení Pátá dohoda 550 Kč

kinotipy
Říjnová Dámská jízda
s novou českou komedií

Druhá podzimní Dámská jízda nabídne ve čtvrtek 20. října premiéru nové romantické komedie Za vším hledej
ženu od režiséra Miloslava Šmídmajera.
Film představí tři nerozlučné kamarádky, jejich příběhy
a osudy a také tři naprosto jiné pohledy na život.
Všechny divačky se mohou tradičně těšit na welcome
drink, losování o zajímavé dárky a jedinečnou atmosféru dámského večera v kině.

Za vším hledej ženu

čtvrtek 20. října od 20 hodin
Za vším hledej ženu
Dámská jízda
kino Sféra

Přenos koncertu Coldplay
z Buenos Aires
Zažijte ohromující podívanou ze světového turné kapely Coldplay.
Koncert, který New York Post označuje jako „noc, kdy
se budou psát dějiny“. Ohromující show z vyprodaného
stadionu River Plate v Buenos Aires v rámci turné Music
Of The Spheres bude přenášena do kin po celém světě.
Uslyšíte legendární hity jako Yellow, The Scientist, Fix
You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe na
stadionu plném světel, laserů, ohňostrojů a LED náramků – to vše dohromady dělá z koncertů Coldplay tak radostný zážitek. Ve Sféře koncert uvidíte v sobotu 29. října od 16.30 hodin, jedná se o zpožděný přímý přenos
kvůli časovému posunu z Argentiny.

Nová sezóna Royal Opera
House se blíží
Celkem šest operních a šest baletních inscenací můžete
zhlédnout na plátně kina Sféra v nadcházející sezóně
Royal Opera House 2022/23.
Představení z londýnské Covent Garden budou přenášena ze záznamu s odstupem několika týdnů od jejich
konání kompletně opatřená českými titulky. Součástí
všech projekcí je úvodní i přestávkový program přímo
z Londýna, který dovolí nahlédnout do zákulisí jednoho
z nejprestižnějších operních domů světa.
SEZÓNA KRÁLOVSKÉ OPERY
sobota 29. října
– Madam Butterfly
středa 16. listopadu – Aida
středa 30. listopadu – Bohéma
čtvrtek 23. března – Lazebník sevillský
čtvrtek 27. dubna – Turandot
neděle 21. května – Figarova svatba

sobota 29. října od 16.30 hodin
Coldplay Music Of The Spheres Live
Broadcast From Buenos Aires
koncert
kino Sféra
SEZÓNA KRÁLOVSKÉHO BALETU
pondělí 7. listopadu – Mayerling
úterý 13. prosince – Královský balet:
Diamantová oslava
čtvrtek 22. prosince – Louskáček
pondělí 6. února
– Jako voda na čokoládu
neděle 14. května – Popelka
úterý 20. června
– Šípková Růženka

Madam Butterfly

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
pátek 30. září 2022

– Caroline tančí swing
s The Swings
sobota 1. října 2022 – 10 let Snap Call
úterý 4. října 2022
– Kornout písní Martina
Hyblera
středa 12. října 2022 – M. Drahoňovská:
Gruzie
pátek 14. října 2022 – Winterbergova
poslední cesta
sobota 15. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022
(jednodenní i dvoudenní
vstupenky)
neděle 16. října 2022 – Festival Buď zdráv 2022
– Pátá dohoda
sobota 22. října 2022 – Jak víla Modrovláska
splnila tři přání
sobota 22. října 2022 – Maškarní bál s M. T. O.
Universal Praha
úterý 25. října 2022
– Tchýně na zabití
středa 26. října 2022 – Eva a Bohuslav Lédlovi
– Z domácí scény
sobota 29. října 2022 – Královská opera:
Madam Butterfly
sobota 29. října 2022 – TAMDOLETMA &
Lety mimo & Emozpěv
úterý 1. listopadu 2022 – 4TET (Koncert verze V.)
středa 2. listopadu 2022 – IMUZA uvádí –
P. Falkenauer, E. Taghizade
sobota 5. listopadu 2022 – Bob a Bobek na cestách
sobota 5. listopadu 2022 –Básníci ticha 2022
pondělí 7. listopadu 2022 – Královský balet: Mayerling
středa 9. listopadu 2022 – K. a M. Motani: Čile po Chile
pondělí 14. listopadu 2022– Antikvartet
středa 16. listopadu 2022 – Královská opera: Aida
neděle 20. listopadu 2022 – Vánoční cirkus
pátek 25. listopadu 2022 – S pravdou ven
středa 30. listopadu 2022 – Královská opera: Bohéma
sobota 3. prosince 2022 – Dobrodružství
na ostrově Čičidžuma

středa 7. prosince 2022 – P. Bičíková: Žhavá
Andalusie
středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka & Jiří Škorpík
úterý 13. prosince 2022 – Královský balet:
Diamantová oslava
úterý 20. prosince 2022 – BETLÉM aneb Komedie
o narození
čtvrtek 22. prosince 2022 – Královský balet:
Louskáček
čtvrtek 19. ledna 2023 – Drama v kostce, pokus 2
– Mystérium skutečnosti
pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní
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 z pohodlí
svého domova. Nakupujte online na www.kcturnov.cz
a www.kinoturnov.cz.

Taneční kurz pro dospělé
I letos na podzim pro vás chystáme taneční kurz pro
manželské a přátelské páry. Potřebujete si připomenout základní tance? Chcete zdokonalit svůj krok před
plesovou sezónou? Nebo vás tanec prostě baví? Potom
jsou tyto kurzy určeny právě vám! Přihlášky přijímáme
do 5. října. Podrobnosti na www.kcturnov.cz nebo na
tel. č. 736 754 994.
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