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programové tipy

Na turnovskou scénu se
vrací známí slameři 
Tak jako rituální totem vprostřed prérie, stojí mikrofon
zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo
krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Slameři
přistoupí, promluví, ideje zhmotní... Ale zaujmou?!

Přijďte i vy okusit unikátní a jedinečný performativní
žánr přednesu autorské poezie. Žádné kostýmy. Ani re-
kvizity. Pouze vlastní text. Nebo taky improvizace. Do-
jetí! Smích? Dekadence?! A hlavně body publika. To je
slam! Vystoupí Anatol Svahilec (mistr ČR 2014), Dejv
(vicemistr ČR 2017), Luka Leonardi (2. vicemistr ČR 2021),
Ing. Puding (finalista MČR 2019) a další.

čtvrtek 10. listopadu od 19 hodin
Slam Poetry exhibice 
klub KUS
v předprodeji 150 Kč / na místě 180 Kč

Série Exhibition
on Screen představí
Dánského sběratele 
Poznejte dánského sběratele umění Wilhelma Hanse-
na, vizionáře a podnikatele, který se řadí k předním
sběratelům impresionistického umění.

Po dlouhé roky zůstávalo umění impresionistů bez záj-
mu veřejnosti. Umělci jako Monet, Degas nebo Renoir
byli znevažováni a pobývali v chudobě. Pak ale nastalo
něco pozoruhodného. Objevila se nová vlna sběratelů
a začal mezi nimi boj o jakákoliv díla těchto nových
a radikálních umělců. Mezi nimi byl i Wilhelm Hansen.
Právě on shromáždil pozoruhodnou sbírku umění ve
svém letním sídle Ordrupgaard na předměstí Kodaně.

neděle 13. listopadu od 17 hodin
Exhibition on Screen: Dánský sběratel 
– Delacroix až Gauguin 
výtvarné umění v kině
kino Sféra
165 Kč / 145 Kč

Antikvartet Dušana
Vančury vystoupí 
v turnovském divadle 
Antikvartet Dušana Vančury je skupina založená tex-
tařem, zpěvákem a kontrabasistou Dušanem Vančurou
v roce 1962.

Kapela byla obnovena po padesáti letech nečinnosti
v roce 2013 ve složení Dušan Vančura, Zuzana Vanču-
rová, Magdalena Jungwirthová a Štěpán Štrupl a stala
se tak s jistou nadsázkou druhou nejstarší skupinou
u nás. Po smrti Dušana Vančury došlo k zásadní obmě-
ně v obsazení. V současnosti tak Antikvartet vystupuje
ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirtho-
vá, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Zpívají vlastní úpravy
skladeb různých žánrů, otextované především zaklada-
telem skupiny Dušanem Vančurou.

pondělí 14. listopadu od 19.30 hodin
Antikvartet 
koncert
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

Anatol Svahilec
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Velkolepá Aida v novém
nastudování na plátně 
kina Sféra 

Operní sezóna Royal Opera House pokračuje s Verdiho
klasikou v režii Roberta Carsena. Ten situuje očekáva-
nou inscenaci Verdiho díla do současného světa. 

Mocenské boje a toxickou žárlivost tak zasazuje do
aparátu moderního totalitního státu. Nenechte si ujít
nové pojetí příběhu princezny Aidy, unesené ve válce
mezi Egyptem a Etiopií. V hlavních rolích se představí
Elena Stikhina a Francesco Meli, orchestr bude řídit hu-
dební ředitel Královské opery Antonio Pappano.

středa 16. listopadu od 18.15 hodin
Královská opera: Aida 
Umění v kině
kino Sféra 
250 Kč / 200 Kč

TURN-OFF ROCK NIGHT
2022 
Je tu další ročník rockové noci v srdci Českého ráje,
která i letos nabídne několik rockových či metalových
kapel a jako bonus i závěrečnou rockotéku. 

Na akci bude opět možné vidět a slyšet kapely pohy-
bující se ve vodách rocku a metalu a užít si večer plný
super muziky. Těšit se můžete na stálice turnovské hu-
dební scény, kapely AnarchiA a Nothingham, dále pak
přespolní kapely Piranha a Fénix nebo skvělou rocko-
téku, která bude začínat po vystoupení všech kapel.
Každý fanoušek si zkrátka přijde na své.
Line Up:
18.30–19.30 NOTHINGHAM
20.00–21.00 FÉNIX
21.30–22.30 PIRANHA
23.00–00.00 ANARCHIA
00.30–02.00 ROCKOTÉKA

sobota 19. listopadu od 18 hodin
TURN-OFF ROCK NIGHT 2022 
hudební festival
KC Střelnice – velký sál 
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 KčNothingham

Pohovka s Pavlínou
Wolfovou 
V listopadovém setkání na Pohovce se můžete těšit na
známou redaktorku a moderátorku. Večerem vás bude
provázet Josef Klíma, jehož Na vlastní uši band, společně
s Pavlem Půtou a Andy Seidlem, obstará hudební doprovod.

Pavlína Wolfová je dcerou zpěváka Petra Spáleného
a herečky Pavlíny Filipovské.Absolvovala Fakultu sociál-
ních věd Univerzity Karlovy, pracovala jako elév v Lidových
novinách, působila v domácím a později i zahraničním
zpravodajství České televize. Později byla reportérkou
pořadu TV Nova Na vlastní oči. Od roku 2000 modero-
vala pro Český rozhlas. Od roku 2020 je moderátorkou
pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News.

úterý 22. listopadu od 19 hodin
Pohovka s Pavlínou Wolfovou 
Pohovka 
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné



program kina Sféra

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

st 9. 11. 19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije Předpremiéra titulky 12+

čt 10. 11. 10.00 Hádkovi Kino nejen pro seniory česky 12+
17.00 Za vším hledej ženu česky 12+
19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije 3D dabing 12+

pá 11. 10. 17.00 Hranice lásky česky 15+
19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 12+

so 12. 11. 15.00 Websterovi ve filmu česky MP
17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 3D dabing 12+ 
20.15 Il Boemo titulky 12+

ne 13. 11. 14.30 Mimoni 2: Padouch přichází dabing MP
17.00 Exhibition on Screen: Dánský sběratel

– Delacroix až Gauguin Výtvarné umění v kině titulky 12+
19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije titulky 12+

út 15. 11. 19.30 Michael Kocáb – rocker versus politik Filmový klub česky MP

st 16. 11. 18.15 Královská opera: Aida Opera v kině titulky 12+

čt 17. 11. 10.00 Hádkovi Kino nejen pro seniory česky 12+
17.00 Grand Prix česky 12+
19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije titulky 12+

pá 18. 11. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 12+
20.15 Menu titulky 15+

so 19. 11. 14.00 Princezna zakletá v čase 2 česky MP
17.00 Grand Prix česky 12+
19.30 Snow Film Fest 2022 MP

ne 20. 11. 14.00 Princezna zakletá v čase 2 česky MP
17.00 Il Boemo dabing 12+
20.00 Grand Prix česky 12+

út 22. 11. 19. 30 FAMU v kině 03 Filmový klub česky MP
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Black Panther:
Wakanda nechť žije

Wakanda v boji o budoucnost 
národa po smrti svého krále.

akční/dobrodružný | USA | 2022
161 min. | 12+ | 3D/2D | titulky/dabing

Il Boemo

Vojtěch Dyk jako operní 
skladatel Josef Mysliveček.

drama/hudební/historický | ČR/It.
2022 | 140 min. | 12+

Exhibition on Screen:
Dánský sběratel –

Delacroix až Gauguin
Poznejte odkaz sběratele umění

Wilhelma Hansena.

dokument | VB | 2021 
82 min. | 12+ | titulky

Michael Kocáb – 
rocker versus politik 

Životní příběh rockera, skladatele,
politika a občanského aktivisty.

dokument | ČR/SK 
2022 | 102 min.

Královská opera:
Aida

Verdiho velkolepá opera 
z londýnského Royal Opera House.

opera | VB | 2022 
205 min. | 12+ | titulky

Grand Prix

Kryštof Hádek, Štěpán Kozub 
a Robin Ferro vyrážejí na formuli 1.

komedie | ČR | 2022 
107 min. | 12+

Princezna zakletá
v čase 2

Pokračování oblíbené 
fantasy pohádky.

pohádka/fantasy | ČR | 2022
130 min. | MP

Snow Film Fest
2022

Tradiční přehlídka krátkých filmů 
o zimních sportech.

krátké filmy | 2022 
200 min. | MP

FAMU v kině 03 

Pět krátkých filmů 
od talentovaných tvůrců.

krátké filmy | ČR | 2022 
101 min. | MP

FK

FK



kulturní přehled
čtvrtek 10. listopadu 
19.00 – klub KUS
Slam Poetry exhibice
Do Turnova se vrací parta slamerů v čele s Anatolem
Svahilcem. v předprodeji 150 Kč / na místě 180 Kč

pátek 11. listopadu 
19.00 – klub KUS 
Laxigal & Pavel Nawratovitz
Malá (domácí) scéna
Turnovské rockery doplní bubenická show.

vstupné dobrovolné

sobota 12. listopadu 
20.00 – KC Střelnice
Největší Oldies Party v Českém ráji vol. 4 
Už počtvrté se můžete těšit na největší hity 80’ & 90’ let.

150 Kč / 18+

neděle 13. listopadu 
17.00 – kino Sféra
Exhibition on Screen: Dánský sběratel 
– Delacroix až Gauguin
výtvarné umění v kině
Poznejte dánského sběratele umění Wilhelma Hansena.

165 Kč / 145 Kč

pondělí 14. listopadu 
19.30 – Městské divadlo Turnov 
Antikvartet
koncert
Kapela Dušana Vančury představí svůj repertoár
napříč žánry i staletími.

v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

úterý 15. listopadu 
19.00 – KC Střelnice – velký sál
Jubilejní koncert PS Antonín Dvořák 
„Od renesance ke spirituálům“

V programu jubilejního koncertu se můžete těšit na
průřez repertoárem Pěveckého sboru Antonín Dvořák,
a i hosty, kterými budou Václav Knop a pěvecký sbor
Foerster Jičín. 100 Kč 

(vstupenky k dostání pouze na recepci KC Střelnice)

středa 16. listopadu 
18.15 – kino Sféra
Královská opera: Aida
Opera v kině 
Verdiho velkolepá opera v režii Roberta Carsena.

250 Kč / zlevněné vstupné 200 Kč

pátek 18. listopadu 
21.00 – klub KUS 
Guilty Pleasure
Taneční večírek pro všechny, kterým nikdo nehraje 
jejich hudbu. zdarma

sobota 19. listopadu 
18.00 – KC Střelnice – velký sál
TURN-OFF ROCK NIGHT
Další ročník rockové noci nabídne například kapely
Nothingham nebo AnarchiA.

v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč 

neděle 20. listopadu
15.00 – Městské divadlo Turnov 
Vánoční cirkus
Vánoční atmosféra plná artistických výkonů, vtipných
klaunů a všeho, co k cirkusu patří. 199 Kč

úterý 22. listopadu
19.00 – Městské divadlo Turnov 
Pohovka s Pavlínou Wolfovou
Pohovka / talkshow
Setkání se známou redaktorkou a moderátorkou.

250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

středa 23. listopadu 
19.00 – klub KUS
O literatuře: Josef Pazderka
Hostem Petra Viziny v posledním vydání pořadu bude
čtyřnásobný držitel Novinářské ceny a šéfredaktor
ČRo Plus. zdarma

čtvrtek 24. listopadu 
20.00 – kino Sféra
Vánoční příběh
Dámská jízda 
Další filmový večer určený dámskému publiku 
s filmovou novinkou. 165 Kč / 145 Kč
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O literatuře s Josefem
Pazderkou 
Hostem Petra Viziny v posledním vydání pořadu bude
český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj České
televize. 

Od listopadu 2016 zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz,
od dubna 2018 do srpna 2022 jeho šéfredaktor. Od
1. října 2022 šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus.
Josef Pazderka je držitelem čtyř prestižních ocenění
Novinářská cena za reportáže ze severoosetského
Beslanu, hladomorem sužovaného Somálska nebo za
komentáře k Rusku. Je editorem a spoluautorem knihy
s názvem Invaze 1968. Ruský pohled.

O literatuře naposledy
Bývá pravidlem, že začátek televizní reportáže musí
předvést nejpřitažlivější záběry. Divákům tak říkáte,
proč nemají přepnout. Zkusím popsat „záběry“, které
mi utkvěly během těch sedmi let, kdy jsem měl každý
měsíc výsadu setkávat se s předními českými spisova-

telkami a spisovateli, hlavně ovšem s turnovským pub-
likem.

Rabín Sidon mi oznamuje, že by rád veřejně přečetl
čtrnáct stran své knihy. Jemně se pokouším naznačit,
že to je příliš. Naštěstí mě neposlechne a je to fascinu-
jící zážitek. Emil Hakl čte v Turnově v den svých naro-
zenin, objednáváme veselé kalíšky a je to rokenrol.
Žantovský vykládá o Havlovi. Marii Iljašenko, básnířku
s ukrajinsko-polskými kořeny, jejíž jméno znal asi má-
lokdo, si krátce po obsazení Krymu Ruskem přijde po-
slechnout plná kavárna. Moji televizní souputníci
Jakub Szántó nebo Martin Řezníček se rozepsali a vy-
dali vynikající knížky o své práci.

Padevět, Denemarková, Mornštajnová, Stančík, Rudiš,
Šídlo, Halík,Viewegh, Kosatík, Heryán,Tabery, Říhová,To-
pol, Dousková, Šindelka, Elbe, Hájíček, Hruška, Němec…

Snažil jsem se, ale otázky z publika byly vždy lepší.
Sedmička je v hebrejském myšlení číslo plnosti, jak by
potvrdil pan farář Halama, který na čtení chodíval s te-
nisovou raketou cestou na kurt.

Patří se poděkovat Davidu Peškovi, že KC Turnov sedm
let každý měsíc pořad hostilo, ale hlavně vám, divá-
kům. O debatách tvrdím, že nemají přestat, ale skončit.
Zvučným finále, břinknutím do činelu. Rád bych vás,
turnovské, proto pozval na debatu, kterou pořad trva-
jící sedm let nepřestává, ale v tom nejlepším končí.

Petr Vizina
středa 23. listopadu od 19 hodin
O literatuře: Josef Pazderka 
klub KUS
zdarma

Série Dámských jízd
pokračuje s filmem
Vánoční příběh 

V letošní sezóně již potřetí zveme všechny dámy na ve-
čer věnovaný výhradně jim. Listopadová Dámská jízda
láká na komedii Vánoční příběh s Karlem Rodenem,
Jiřinou Bohdalovou nebo Hynkem Čermákem v hlav-
ních rolích. 

Opět nebude chybět welcome drink, příjemná atmo-
sféra a dárky. Vzhledem k velkému zájmu o tento večer
doporučujeme zajistit si vstupenky s předstihem.

čtvrtek 24. listopadu od 20 hodin
Vánoční příběh 
filmová projekce
kino Sféra
165 Kč / 145 Kč 
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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

středa 9. listopadu 2022 – K. a M. Motani:
Čile po Chile

čtvrtek 10. listopadu 2022 – Slam Poetry exhibice
neděle 13. listopadu 2022 – EOS: Dánský sběratel –

Delacroix až Gauguin
pondělí 14. listopadu 2022 – Antikvartet
úterý 15. listopadu 2022 – Jubilejní koncert PS

Antonín Dvořák 
„Od renesance ke spirituálům“

středa 16. listopadu 2022 – Královská opera: Aida
sobota 19. listopadu 2022 – TURN-OFF ROCK NIGHT 2022
neděle 20. listopadu 2022 – Vánoční cirkus
úterý 22. listopadu 2022 – Pohovka 

s Pavlínou Wolfovou
pátek 25. listopadu 2022 – S pravdou ven
úterý 29. listopadu 2022 – Koncert k Vánocům (IMUZA)
středa 30. listopadu 2022 – Královská opera: Bohéma
středa 30. listopadu 2022 – Drůbeží nářez
sobota 3. prosince 2022 – Dobrodružství 

na ostrově Čičidžuma
středa 7. prosince 2022 – P. Bičíková:

Žhavá Andalusie

středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka 
& Jiří Škorpík 

neděle 11. prosince 2022 – EOS: Pissarro – Otec
impresionismu

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 online na
www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Podzimní taneční kurz 
pro manželské a přátelské páry
Potřebujete si základní tance připomenout? Oprášit?
Anebo vás tanec zkrátka baví? Potom jsou tyto večery
určeny právě vám. Docházet lze libovolně na jednotlivé
lekce. Přijďte si zatančit! 
5. lekce středa 9. listopadu od 18.30 hodin
6. lekce středa 23. listopadu od 18.30 hodin
závěrečná prodloužená lekce sobota 26. listopadu
od 19.30 hodin

Předprodej vstupenek

Daniel Hůlka

Louskáček


