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Pohovka 
s Františkem Kinským 

Na začátku března přivítáme v pořadu Pohovka charis-
matického pana hraběte Františka Kinského (1947),
kterého v současné době můžete vídat na televizních
obrazovkách v roli moderátora třetí řady cyklu Modrá
krev. Nyní máte jedinečnou příležitost se s potomkem
kostelecké větve šlechtického rodu Kinských z Vchynic
a Tetova setkat osobně v turnovském divadle. Večerem
provází Josef Klíma, hudební doprovod zajistí Klíma
band (Josef Klíma, Pavel Půta a Andy Seidl).

pondělí 6. března od 19 hodin
František Kinský 
Pohovka
Městské divadlo Turnov
250 Kč / 200 Kč seniorské vstupnéFoto Mikuláš Křepelka – zdroj Česká televize

Písničkářky napříč žánry
letos po desáté 
Desátý ročník hudebního festivalu Písničkářky napříč
žánry aneb Muzikantky – Dámy – Ženy zahájí písnič-
kářka, zpěvačka a kytaristka Šárka Pexová ze Žebrá-
ka, která se po letech vrací na podia s novým projek-
tem. V minulosti působila v kapelách Silentium, Pětka,
Jazzlight nebo Půl dechu do měchu. V Turnově se pre-
miérově představí s kapelou Soften disHarmony, která
vznikla vloni na jaře a navazuje na kapelu Půl dechu
do měchu. „Hrajeme směsici jazzu, folku, s trochou
rockového nádechu, prostě crossover. Asi by se to dalo
nazvat jako indie folk, nebo autorský progresive folk.
Hrajeme v obsazení zpěv, akustická kytara, elektrická
kytara, baskytara a bicí.“

Dalším účinkujícím bude duo Hmlisto, které tvoří
československá písničkářka Veronika Kicková a její

syn Ján, fenomenální kytarista. Žijí v malé obci pod horou
Vtáčnik, kde dávají dobrou noc nejen lišky, ale i vlci
a medvědi, což se promítá do jejich soundu, který těží
jak z nevšedního zpracování karpatského folkloru, tak
ze světové rockové a ještě tvrdší hudby. Kromě starší
tvorby představí i několik kousků z nového alba Česko-
slovenská, které je společným dílem slovenského dua
Hmlisto a pražského písničkáře Petra Linharta.

Večer zakončí Marie Kieslowski, zpěvačka, pia-
nistka, matka dvou dětí, polovina již nehrajícího dua
Kieslowski a členka spícího Zvířete jménem Podzim.
Koncem loňského roku vydala debutové sólové album,
na kterém vůbec poprvé představila svou autorskou
tvorbu. Desku se Marie rozhodla vydat jako knihu, jejíž
součástí budou i rozhovory s kolegyněmi z hudební scé-
ny. Mezi hudebnicemi jsou jména jako Klára Vytisková,
Nikola Mucha, Marie Puttnerová nebo Lenka Dusilová.
Můžete se těšit na intimní sólový koncert, při kterém
Marie představí písně z desky „Je všechno dobrý?“

středa 8. března od 19 hodin
Písničkářky napříč žánry 
hudební festival 
Střelnice
v předprodeji 150 Kč / na místě 200 KčŠárka Pexová

Hmlisto
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Benjamín a vlk Všechny malé divadelní nadšence zveme na pohádku,
která vznikla na motivy knihy Joa Todd-Stantona Artur
a zlaté lano.

Jakou cestu bude muset vykonat odvážný Benjamín,
aby přemohl temného vlka? Dobrodružný příběh malé-
ho chlapce, který se svojí kouzelnou pomocnicí vykoná
veliké věci, přijíždí do Turnova zahrát pražský soubor
Buchty a loutky. Pohádka je vhodná pro děti od pěti
let.

sobota 11. března od 10 hodin
Benjamín a vlk 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Městské divadlo Turnov
100 Kč

Představujeme 
Oscarový týden 2023 
Od 9. do 12. března můžete vidět v kině Sféra celkem
čtyři snímky, které jsou považovány za horké favority
v hlavních kategoriích letošního udílení Cen Akademie. 

Přehlídku zahájí ve čtvrtek 9. března film Tár, ve kte-
rém září herečka Cate Blanchett. Ta si za svůj výkon již
odnesla prestižní Zlatý globus a je považována za fa-
voritku v kategorii pro hlavní herečku. Film má celkem
šest nominací, včetně kategorie pro nejlepší film roku.

V pátek 10. března bude následovat film Všechno,
všude, najednou, který získal cekem jedenáct nomi-
nací, což je v tomto ročníku vůbec nejvíce. Snímek je
zároveň horkým favoritem v hlavní kategorii i v kate-
goriích pro nejlepší režii a nejlepší scénář. Pokud Cate
Blanchett najde přemožitelku, mohla by to být právě
Michelle Yeoh. Velké šance na zisk prestižního ocenění
má i v kategorii herce ve vedlejší roli Ke Huy Quan.

Vyzyvatelem v hlavních kategoriích bude sobotní
film Víly z Inisherinu od režiséra Martina McDo-
nagha, který v minulosti oslnil filmy jako Tři billboardy
kousek za Ebbingem nebo V Bruggách. Film obdržel

celkem devět nominací, včetně kategorie pro hlavního
herce za skvělý výkon Colina Farrella.

Pravděpodobně největší adept v hlavní mužské kate-
gorii ale dostane na plátně prostor až v neděli 12. břez-
na. Brendan Fraser zazáří v roli extrémně obézního uči-
tele ve filmu Velryba.

Jaké filmy nakonec uspějí? Předávání nejprestižnějších
filmových ocenění na světě proběhne na konci oscaro-
vého týdne, v noci z neděle na pondělí 12.–13. března.Tár

Velryba

Víly z Inisherinu
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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 2. 3. 10.00 Za vším hledej ženu Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Trojúhelník smutku titulky 12+

19.30 Creed III titulky 12+

pá 3. 3. 17.00 Děti Nagana česky MP

19.30 Zatmění česky 15+

so 4. 3. 13.30 Mumie dabing MP

16.00 Avatar: The Way of Water 3D dabing MP

19.45 Creed III titulky 12+

ne 5. 3. 14.30 Úžasný Mauric dabing MP

17.00 Ostrov česky 12+

19.30 Jizerské hory česky MP

út 7. 3. 19.30 V prach se navrátíš Filmový klub titulky 15+

čt 9. 3. 10.00 Za vším hledej ženu Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Zatmění česky 15+

19.30 Tár Oscarový týden titulky 12+

pá 10. 3. 17.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania dabing 12+

19.30 Všechno, všude, najednou Oscarový týden titulky 15+

so 11. 3. 14.30 Kocour v botách: Poslední přání dabing MP

17.00 Ostrov česky 12+

19.30 Víly z Inisherinu Oscarový týden titulky 12+

ne 12. 3. 14.30 Mumie dabing MP

17.00 Přání k narozeninám česky MP

19.30 Velryba Oscarový týden titulky 12+

út 14. 3. 19.30 Osm hor Filmový klub titulky 12+
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Kocour v botách:
Poslední přání

Shrekův parťák se vrací 
v novém filmu!

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

Ostrov

Jiří Langmajer a Jana Plodková jako
trosečníci na opuštěném ostrově.

dobrodružný/komedie | ČR 
2023 | 100 min. | 12+

Děti Nagana

Žádný sen není příliš velký.

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

Creed III

Michael B. Jordan se vrací 
jako boxer Adonis Creed.

drama/sportovní | USA | 2023 
116 min. | 12+ | titulky

Zatmění

Jakub Štáfek v nové 
ostré komedii.

komedie/thriller | ČR | 2023 
85 min. | 15+

Mumie

Tři egyptské mumie vyráží 
za dobrodružstvím do světa živých.

animovaný/rodinný | Šp. | 2023 
88 min. | MP | dabing

Jizerské hory

Jedinečný pohled 
na přírodní bohatství Jizerských hor.

dokument | ČR | 2022 
91 min. | MP

Víly z Inisherinu

Včera bylo ještě vše v pořádku.

drama/komedie | Ir./VB/USA | 2022 
114 min. | 12+ | titulky

Velryba

Brendan Fraser v roli silně obézního 
a osamělého učitele.

drama | USA | 2022 
117 min. | 12+ | titulky
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čtvrtek 2. března
18.00 – Střelnice
Kavárenský kvíz 
soutěž 200 Kč / tým

19.00 – Městské divadlo Turnov 
Setkání s Jaroslavem Duškem 
a Bárou Englischovou
Povídání na otevřené téma, které vyplyne samo ze 
situace, života a z toho, co vnesou sami diváci. 490 Kč

pátek 3. března 
19.00 – Střelnice
Maturitní ples OAHŠ – Hotelová škola
a Cestovní ruch
Maturitní ples s podtitulem Filmový večer. 250 Kč

sobota 4. března
19.00 – klub KUS
The BandA
Koncert kapely, která se pohybuje ve vodách blues,
ale i soulu, R’n’B a funku. vstupné dobrovolné

pondělí 6. března
19.00 – Městské divadlo Turnov 
Hrabě František Kinský
Pohovka 250 Kč / 200 Kč seniorské vstupné

úterý 7. března 
19.30 – Městské divadlo Turnov
Ve stodole u slepic
divadelní představení 
Soubor Nakafráno se vrací se svým posledním hitem.

200 Kč

středa 8. března 
19.00 – Střelnice
Písničkářky napříč žánry
koncert
Letos již desáté setkání se třemi výjimečnými
muzikantkami. Tentokrát s Šárkou Pexovou,
Marií Kieslowski a Veronikou Kickovou.

v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč 

čtvrtek 9. března 
19.00 – klub KUS
Slam Poetry Exhibice
Poezie, divadlo, rap, improvizace, autorský text, vítěze
klání volíte vy! v předprodeji 150 Kč / na místě 180 Kč 

pátek 10. března
19.00 – Střelnice
Maturitní ples SUPŠ a VOŠ Turnov
Vstupenky a informace k plesu k dostání přímo ve škole.

sobota 11. března 
10.00 – Městské divadlo Turnov
Benjamín a vlk
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla!
Přemůže Benjamín zlého vlka? 100 Kč

19.00 – klub KUS
Orloi & Inkoust Pana Boučka
Jeden velký mejdan s punkrockovými kapelami
na klubové scéně KUSu. vstupné dobrovolné 

neděle 12. března
19.30 – Městské divadlo Turnov
Miss Dietrich lituje
Regina Rázlová a Simona Postlerová ve strhujícím
rodinném souboji.

v předprodeji 500 Kč / na místě 540 Kč

středa 15. března 
19.00 – Městské divadlo Turnov
Arnošt Frauenberg: UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU
Stand-up speciál v podání oblíbeného komika.

v předprodeji 330 Kč / na místě 360 Kč

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

sobota 18.–neděle 19. března 
Čokoládový festival 2023
Sladká dvoudenní událost je jedinečnou akcí pro
všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají
chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se
i přiučit vaření s čokoládou.
Vstupenky jsou k zakoupení pouze v síti TICKETSTREAM.

Orloi
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Miss Dietrich lituje 
Herecký koncert Reginy Rázlové jako Marlene Dietrich
a Simony Postlerové jako Marie Riva ve strhujícím ro-
dinném souboji.

Marlene Dietrich vydala v roce 1984 svůj vlastní živo-
topis proto, aby umlčela všechny životopisné samo-
zvance. Podařil se jí ovšem pravý opak. Záhadnou knihu
pojmenovala sice Marlene D., ale stejně tak ji mohla
pojmenovat „Nic vám neřeknu“. Celý text dokonale
zamlčuje, zastírá, krouží a tvaruje skutečnost do tako-
vé podoby, v jaké by ji Marlene sama chtěla mít. Matka
a dcera. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a ne-
úprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

neděle 12. března od 19.30 hodin
Miss Dietrich lituje
divadelní představení
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 500 Kč / na místě 540 Kč

Arnošt Frauenberg míří
do Turnova jako 
Utrženej ze řetězu 
Komik, herec, ale i písničkář Arnošt Frauenberg, které-
ho znáte z televizních pořadů Na Stojáka nebo
Comedy Club, zavítá do Městského divadla v Turnově
s ultimátní show, kterou nikde jinde než naživo neuvi-
díte. S Arnoštem jsme si povídali nejen o stand-upech
a o tom, co nás v březnu čeká, ale i o jeho dceři, která
se po vzoru otce dala také na dráhu stand-up komika.

Kariéru stand-up komika jste zahájil v roce 2010
konkurzem do pořadu Na Stojáka, co Vás k tomu
vedlo?
V té době jsem už mnoho let vystupoval jako folkový
písničkář. Vždycky mě mezi songy bavilo bavit lidi.

Vždycky mě nabíjelo, když se lidi smějou. Když jsem za-
registroval pořad Na Stojáka, úplně mě to dostalo.
Hned jsem věděl, že tohle chci dělat.

Vedle účinkování v několika televizních pořadech
vás můžeme slyšet i na Evropě 2, připadal jste si
málo vytížený, když jste začal plánovat vlastní one
man show a celé turné Utrženej ze řetězu? 
Určitě ne. Vytížený jsem až až. Ale mít svůj stand-up
speciál je pro mě špička ledovce v žánru. Je to deva-
desátiminutový monolog. Originální obsah, který ne-
hraju ani v pořadu Na Stojáka, ani v Comedy Clubu.
Divák prostě přijde na jedinečnou show.

Vaše dcera Nela se také dala na dráhu stand-up ko-
mičky, byl to váš záměr nebo šla ve vašich stopách
takříkajíc dobrovolně? 
Určitě to nebyl žádný záměr. Prostě to chtěla zkusit,
přišla s tím sama. Poprvé vystoupila v pořadu Na
Stojáka už v patnácti letech a byl to úspěch

Neplánujete nějaké společné vystoupení? Stand-up
battle otce a dcery? 
Někdy vystupujeme spolu a je to super. Battle určitě
ne, tak bych to nevnímal. Někdy se mnou vystupuje ja-
ko host v show Utrženej ze řetězu, jindy se potkáme na
jevišti i při jiných příležitostech. Je fakt, že je to celkem
unikátní záležitost. Otec a dcera na jedné stage jako
stand-up komici.

Kompletní rozhovor najdete na www.kcturnov.cz.

středa 15. března od 19 hodin
Arnošt Frauenberg: UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU
Městské divadlo Turnov
v předprodeji 290 Kč / na místě 330 Kč 
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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

čtvrtek 2. března 2023 – Setkání s Jaroslavem
Duškem a Bárou
Englischovou

pondělí 6. března 2023 – František Kinský 
úterý 7. března 2023 – Ve stodole u slepic

středa 8. března 2023 – Písničkářky napříč žánry 
čtvrtek 9. března 2023 – Slam Poetry Exhibice
sobota 11. března 2023 – Benjamín a vlk
neděle 12. března 2023 – Miss Dietrich lituje
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
středa 29. března 2023 – T. Hájek: Kanada
čtvrtek 30. března 2023 – Dokud nás smrt nerozdělí
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
úterý 2. května 2023 – Vilém Veverka TRIOplus
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

Ve stodole u slepic

Je úchvatná


