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Milí přátelé umění a kultury,

neustále se snažíme najít cesty, které by nás k vám,

v druhé půli léta, jak je to s letošním tradičním pocho-

našim divákům, příznivcům a podporovatelům, přiblí-

dem KOPA a městskými slavnostmi, představíme vám

žily. Po čase přemýšlení jsme se tedy rozhodli udělat

nabídku podzimní sezony, nabídku pro děti a školy.

další krok a jsem ráda, že vám mohu představit první

Pár otázek položíme Ondřeji G. Brzobohatému, který

číslo našeho nového online časopisu o místní kultu-

se představí v rámci 20. ročníku festivalu Jazz a Little

ře. Každého čtvrt roku bychom vás takto chtěli blíže

Otherwise 24. října v LArtu.

seznámit s programem Kulturního centra Lanškroun
na následující tři měsíce, upozornit na významné
nebo tradiční akce pořádané v Lanškrouně a jeho okolí
(nebráníme se dát prostor i jiným kulturním zařízením
a pořadatelům). Budeme vám přinášet rozhovory se
známými osobnostmi, ale také s místními obyvateli,

Jak již bylo zmíněno v úvodu, náš časopis bude k dispozici pouze online na našich webových stránkách
nebo se k jeho bezplatnému odběru můžete přihlásit
na www.kclanskroun.cz a aktuální číslo vám vždy zašleme do vaší e-mailové schránky.

kteří jsou mnohdy aktivními umělci v různých odvětvích. Dozvíte se u nás vše o programu Kina Lanškroun
a připravovaných filmových novinkách a premiérách.
Budeme pro vás pravidelně chystat soutěže, anke-

Příjemné čtení za tým KC přeje
Markéta Staňková, ředitelka

ty. Jsme zvědaví na váš názor a přivítáme i případné
pisatele zajímavých příspěvků. Prostor zde dostanou
rovněž naši partneři a zájemci o inzerci.
V prvním čísle se dočtete, jak se Kulturní centrum Lanškroun mělo za „času korony“. Dozvíte se, co vás čeká
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KC za dob korony

52. ročník dálkového
pochodu KOPA
a městské slavnosti

Start do roku 2020 se náramně vydařil, všechny
naše připravované akce na SEZONU JARO byly
téměř vyprodané. Avšak, poslední akcí, kterou jsme
stihli zrealizovat, byl dětský karneval 8. března. Poté
přišel náhlý zvrat a kulturní svět rázem utichl, nejen
v Lanškrouně, ale v celé České republice, Evropě,
planetě.

Lanškroun v letošním roce druhý zářijový víkend
neožije. Lanškrounská KOPA ani městské slavnosti
se neuskuteční, rozhodli o tom zástupci města
se zástupci KČT a KC Lanškroun v důsledku stále
se měnících opatření proti šíření korovaviru
a s ohledem na bezpečnost a zdraví všech
účastníků.

Ze dne na den nebylo nic.
Nejdříve jsme se snažili zorientovat se v neustále se

ny naše akce našli náhradní termíny. I přes nejasnou

měnících nařízeních, příkazech, zákazech, panice. Jak

a nepřehlednou situaci jsme naplánovali tradiční

se ale ukázalo, i v případě, že zmizí veřejný kulturní

Lanškrounské kulturní léto a rozhodli se zapojit do fil-

život, neznamená to, že zanikne. Performeři a umělci

mové přehlídky TADY VARY ve vašem kině, nahrazující

všech možných oborů přesunuli své působení do onli-

zrušený 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu

ne světa. Nic sice nenahradí osobní kontakt s divákem,

Karlovy Vary.

ale ze všeho nejhorší je pro lidi, jejichž posláním je
přinášet ostatním potěchu ducha, naprostá nečinnost.
Kulturní centrum Lanškroun se pro vás snažilo veškeré
dění v české i světové kultuře monitorovat a neustále

Přípravy probíhaly do poslední
chvíle, program byl připraven.

Děkujeme vám za přízeň v tomto nelehkém období.
Podzimní sezona je již připravena a my se těšíme na
setkání s vámi.

vám přinášet nejnovější příspěvky, online přenosy, zajímavosti. Sami jsme se také pustili do realizace něko-

„Toto rozhodnutí se odkládalo do konce července, aby

ribiku, Anděl Páně 2, Pyšná princezna, Bylo nás pět

lika projektů. Pravidelně jsme pro děti natáčeli ČTENÍ

bylo opodstatněno co nejaktuálnějšími regulacemi

a řada dalších. Program je tedy vhodný i pro rodiny

DO /R/OUŠEK, čtení pohádek dětem. Pro spolupráci

a čekalo se na vývoj situace. Uvědomujeme si všechna

s dětmi.“

na tomto projektu jsme oslovili lanškrounské mateřské

rizika a odpovědnost pořadatelů masových akcí v této

školy. Pravidelně třikrát do týdne jsme uveřejňovali

době,“ říká místostarosta Miloš Smola. Je to poprvé

vysílání na našem YouTube kanále a děti si tak mohly

v padesátileté historii Kopy, kdy je tato událost zru-

poslechnout pohádku od paní učitelky ze své školky.

šena. Přípravy probíhaly do poslední chvíle, kulturní

Všem zúčastněným patří velký dík. Velmi oblíbenou

program byl připraven v plném rozsahu. Nyní bude

se také stala Diskotéka s DJem Standou, kterou jsme

kulturní centrum jednat s umělci o možnosti přesunu

po čtyři pátky vysílali z LArtu. Rovněž proběhl online

na příští rok. V případě, že některým nový termín ne-

koncert českotřebovské kapely Interstate 60.

bude vyhovovat, bude program dle potřeby doplněn.

Období uzavření všech provozů jsme také využili na

Markéta Staňková, ředitelka Kulturního centra dodá-

nutné údržby a opravy prostor a zařízení, vyklízel se

vá: „V návaznosti na zrušení městských slavností jsme

prostor zámku a venkovního skladu v zámecké konír-

se rozhodli uspořádat koncert Komorní filharmonie

ně, proběhl generální úklid kina.

Pardubice, který se odehraje 22. září v LArtu a bude

„Nabízela se možnost uspořádat dálkový pochod bez
kulturního programu, tuto alternativu jsme zvážili,
a nakonec došli k rozhodnutí, že roční přestávka pochodu neuškodí a s účastníky se potkáme za rok,“ říká
předseda Klubu českých turistů Lanškroun Zdeněk
Šesták.
Zrušení této tradiční a unikátní akce je zklamáním pro
mnoho lanškrouňáků i účastníků z okolí, kteří si Kopu
zamilovali. Současná situace bohužel události takového rozměru nepřeje a pořadatelé pevně věří, že si vše
v příštím roce vynahradíme bez omezení a obav.

zpřístupněn široké veřejnosti pouze za dobrovolné

Mnoho energie jsme věnovali také přesunu celé zru-

vstupné. Na tomto koncertě zazní populární filmové

šené jarní sezony, a až na pár výjimek jsme pro všech-

a pohádkové melodie např. Harry Potter, Piráti z Ka4
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Tisková zpráva města z 31. 7. 2020
(aktualizováno 14. 8. 2020)

Noc literatury

20 let Jazz a Little
Otherwise

Středeční večer 7. října bude poprvé v Lanškrouně
patřit literárnímu happeningu Noc literatury, který
pro vás připravuje Městská knihovna Lanškroun ve
spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun.

Vážení hudební přátelé, v roce
2000 jsem dostal nápad…
…uspořádat netradiční jazzový festival v Lanškrouně,
který by se tak trochu lišil od běžných pořádaných
hudebních jazzových festivalů.
Navíc v té době neexistoval festival, kde by si mohli
zahrát převážně amatérští jazzoví hudebníci s vlastní
tvorbou. Již z názvu festivalu je patrné, že dramaturgie
festivalu není postavena jen na klasickém jazzu, ale
hlavně na nových hudebních trendech (např. jazzpop),
kde se autoři ve své podstatě opírají o jazzové akordy
a harmonie s kombinací například popových prvků.
Vzhledem k novým technickým možnostem, zvukům
a aranžím (např.elektroswing) se propojují právě jazzová témata také velmi často s taneční muzikou.

Účastní se řada evropských
i mimoevropských měst.

Na letošním výročním festivalu vystoupí jako hlavní

Lanškrounský festival dává hlavně prostor kapelám,

host hudební skladatel, herec, zpěvák a producent

které mnohdy nedostanou šanci si zahrát na klasic-

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ, který mimochodem v Lan-

kých jazzových festivalech, popř. vícežánrových, i přes-

škrouně vystupoval na festivalu v roce 2003, tehdy

to, že jejich výkon je obdivuhodný. Během posledních

jako pianista pražské kapely BŮHVÍ. Dále vystoupí

let festival dosáhl i mezinárodního významu, což

lanškrounská jazzpopová kapela ONE BRAIN, která

dokladuje obrovský zájem zahraničních umělců nejen

letos oslaví 20 let vzniku a k tomuto výročí pokřtí nové

Tento projekt odstartoval v roce 2006 v Praze, od roku

Cílem projektu je představit široké veřejnosti součas-

z celé Evropy, ale také z USA. Proto také jako drama-

CD. Za kmotry budou Ondřej G. Brzobohatý, Zbigniew

2013 se díky spolupráci se Svazem knihovníků a infor-

nou evropskou literaturu trochu netradičním způso-

turg festivalu dávám prostor i zahraničním umělcům,

Czendlik a starosta města Lanškroun Radim Vetchý.

mačních pracovníků začal rozrůstat i do dalších měst

bem a zároveň oživit večerní město zajímavou akcí. Na

kteří opravdu něco umí a mohou inspirovat i naše

Dále vystoupí pražská kapela 2in2out s vynikající saxo-

České republiky.

třech různých a na první pohled neobvyklých místech

začínající umělce.

fonistkou Nelou Dusovou a brněnská kapela KUPODI-

Vzhledem k finanční náročnosti festivalu jsem velmi

VU s lanškrounským rodákem a saxofonistou Jardou

přivítal vstřícnost vedení města, které převzalo finanční

Pilným. Co si jiného přát? Těším se na shledanou na

a organizační zajištění tohoto festivalu.

20. ročníku JAZZ A LITTLE OTHERWISE v LArtu.

Počet zapojených měst každoročně stoupá a v letošním roce jich už bude téměř 70. Noci literatury se
účastní i řada evropských a mimoevropských měst
a projekt se tak postupně stává kulturní akcí s mezinárodním přesahem.

v Lanškrouně se budou postupně číst vybrané ukázky
z nejnovějších překladů současných evropských děl.
Čtení bude doplněno hudebním programem a malým
občerstvením. Podrobný harmonogram akce bude
zveřejněn v průběhu měsíce září, proto sledujte naše

Ilja Michalec, dramaturg festivalu

webové a Facebookové stránky.

Akce se koná každoročně v předvečer knižního festivalu Svět knihy. Letos se bohužel, stejně jako spousta
dalších akcí, ani tato akce neuskutečnila v souvislosti
s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Nové CD kapely ONE BRAIN obdrží posluchači
zdarma k zakoupené vstupence na festival.

Radka Halberštátová, ředitelka Městské knihovny
Lanškroun

Naštěstí byla pouze „přesunuta“ na podzim a konat se
bude ve stejném termínu, jako celostátní akce Týden
knihoven.
6
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Rozhovor s Ondřejem
G. Brzobohatým
Ondřej G. Brzobohatý je výrazná osobnost české
kulturní scény, vynikající hudebník, skladatel, textař,
aranžér a také herec. Kromě své vlastní kapely se
coby hudební skladatel věnuje muzikálu a scénické
a filmové hudbě, mj. jeho dílem je hudba k filmu
Anděl Páně II, kterou uslyšíte v symfonickém
provedení v podání Komorní filharmonie Pardubice
22. září 2020 v LArtu.

V říjnu vystoupí v Lanškrouně na
jazzovém festivalu Jazz a Little
Otherwise.
I když Ondřej trávil svůj vzácný čas

různá. Někdy mám chuť zahrát

V Lanškrouně jste již vystupoval

na dovolené, ochotně a rychle nám

si prostě písničky ve své klasické

v roce 2003 jako pianista pražské

odpověděl na otázky, které jsme

formě a jindy se zase mi chce im-

kapely BŮHVÍ, právě na festivalu

mu zaslali.

provizovat a jednu skladbu rozehrát

JAZZ A LITTLE OTHERWISE. Jaké

klidně na deset minut. Jazz vní-

vzpomínky máte na toto lan-

mám ani ne tak jako hudební žánr,

škrounské vystoupení?

24. října Vás mají naši diváci možnost vidět v Lanškrouně na 20.
ročníku jazzového festivalu JAZZ
A LITTLE OTHERWISE. Jak byste
naše čtenáře na Vaše vystoupení
pozval, na co se mohou těšit?
To je vždy velice nešťastně položená
otázka, hlavně tedy pro toho, kdo
je tázaný. Mám po ní vždy pocit, že
se stávám obchodníkem na tržišti
nebo Horstem Fuchsem v teleshopingu. Pozval bych je samo sebou
velice rád, ale jestli se mohou těšit,
to už není v mé moci. Má hudba
i má vystoupení bývají často velice
8
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ale především jako interpretační
svobodu, která vás ale pustí pouze
tam, kam na to technicky máte.
Doufám, že svým vystoupením nebudu nikoho nudit, to je asi jediné,
co k tomu můžu říct.

Upřímně si na to už vůbec nepamatuju. Asi jsem měl tehdy velkou legraci z toho, že zrovna naše
kapela hraje na jazzovém fesťáku.
S jazzem jsme tehdy měli společného asi tolik jako Coltrane s Tublatankou. Ale co, hráli jsme dokonce i na
Portě, kterou jsme k mému zděšení
tehdy i vyhráli. S Bůhví jsme neměli
žádný vyhraněný styl, bavilo nás hrát
pop, etno, funky, cokoliv, jen ne jazz.
Víte, já mám jazz upřímně rád, jen
je smutné sledovat, když se dostane
do rukou hráčům, kteří si z něj dělají vlastní piedestal, ze kterého hledí

svrchovaně na ostatní žánry. Každý

ti lidé dělají. Pak jsem toužil být

Chystáte v blízké době nějaké

žánr na světě umí být jak krásný, tak

kuchařem, a to mě asi nepustilo až

zajímavé hudební či divadelní

nesnesitelný.

do dnešních dnů. Ale to, že dělám

projekty, které byste mohl našim

muziku je štěstí a radost, byl jsem

čtenářům již nyní přiblížit?

V březnu se většina z nás díky
koronavirové pandemii musela nečekaně zastavit, přerušit kolotoč
pracovních a dalších povinností.
Jak jste trávil čas v tomto období
Vy a jakým, i třeba netradičním,
aktivitám jste se věnoval?
To se mě zase tak netýkalo. Já tuhle
dobu využil přesně tak, jak jsem si
plánoval už v listopadu minulého

k tomu vedený od malička a ani
jsem nijak neprotestoval. Spadlo
mi to do klína a já si těžko dokážu představit, že bych se hudbě
nevěnoval profesionálně. Miluju jí
a vždycky budu.

Ekvivalent slova zajímavý ve mě
vždy asocioval slovo nudný, tak

Ve světě, a nyní již i v České republice, se stává
podpora kultury ve formě partnerství firem
a mecenášství naprosto standardním jevem.

to doufám nebude žádný z mých
připravovaných projektů, ale právě
onen muzikál, o kterém jsem
mluvil, chystaný na příští rok do

Z osobností, které jsem vždy obdi-

Hudebního divadla Karlín, by mohl

voval je na prvním místě asi táta.

lidi pobavit. Jinak já nerad mlu-

Pak Elvis Presley a po něm Charlie

vím o něčem, co zrovna připravuji,

Chaplin.

daleko raději jsem, když to vznikne
a hovoří to samo za sebe.

roku. Dopsal jsem muzikál a pra-

Nabídka partnerům
I my jsme se tedy rozhodli připravit širokou nabídku
partnerství, kterou můžeme navíc přizpůsobit konkrétním požadavkům a možnostem. Spojte svou firmu

coval na jednom filmovém scénáři.

Kde nejčastěji skládáte hudbu

se značkou, která má velký potenciál, zviditelněte své

Jen díky tomu, že jsem nemusel ni-

a kde hledáte inspiraci?

jméno a podpořte rozvoj kultury v našem regionu.

kam jezdit koncertovat, jsem se na
to mohl více soustředit. Netradiční
aktivity jsem žádné moc nezkoušel. Tradičně jsem hodně vařil, jedl
a následně přibíral, pak zase hubnul
a sportoval a pak zase tloustl. Mám
to pořád nahoru a dolů.

Je léto a my jsme Vás zastihli na
dovolené. Jak a s kým dovolenou
trávíte? Jaký typ dovolené máte
nejraději?

Umění je nedílnou součástí lidských životů, ovlivňuje

Můj profesor skladby na Ježkově

úroveň a vyspělost společnosti. Vaší podporou Kultur-

konzervatoři, Stanislav Jelínek,

ního centra Lanškroun se budete moci přímo podílet

vždycky tvrdil, že inspirace neexistu-

na vzniku řady projektů, díky vašim příspěvkům bu-

je. Že je to alibi pro líné skladatele.

deme moci rozšířit nabídku našich kulturních služeb

Vše je třeba si vysedět.

veřejnosti. Pakliže se domníváte, že adresná podpora

Asi měl trochu pravdu, ale na druhé

kultury je příležitostí k demonstraci vlastních hodnot

straně věřím, že múzy létají. Já rád

a společenské zodpovědnosti, ozvěte se nám, rádi Vám

třeba jen tak odpočívám na terase

představíme celou škálu možností spolupráce.

našeho bytu v Praze a nechávám

a nechám to plout dál.

polovina léta je mořská a polovina
horská nebo moravská. Mám jediné

dnes jen těžko existovala například budova Národního divadla. Pokud jste i vy diváky, pro které nekončí
návštěva kulturní akce závěrečným potleskem, a rádi
byste se aktivně podíleli na rozvoji kultury a budová-

a lásku ke kultuře, ale budete se tím přímo podílet na
vzniku našich projektů a rozvoji našich aktivit. Jako
bonus navíc od nás získáte řadu benefitů.

koutů, kam můžete vyrazit na výlet.
Nicméně já potřebuji moře, takže

pro vznik řady uměleckých počinů a bez kterého by

příspěvku 300 Kč měsíčně, vyjádříte nejen sympatie

připluje i ke mně, a někdy jsem

a celá naše země má tisíce krásných

kultury, které bylo vždy nedílnou součástí a podporou

centra, staňte se jeho mecenášem. Vaší podporou, od

tam se stane, že něco zajímavého
jenom tak obklopen tím vírem

Rádi bychom navázali na staletou tradici mecenášství

ní kulturních hodnot, staňte se součástí Kulturního

volně plout myšlenky a noty. Sem

Léto je letos krásné. Hezké počasí

Mecenáši

Která z mnoha Vašich profesí je
Vašemu srdci nejbližší?

kritérium, musí tam být krásně

Já o tom takhle nepřemýšlím. Baví

a musí u toho být moje žena.

mě vše, o čem jsem alespoň částečně přesvědčený, že mi docela jde.

Čím jste chtěl být v dětství? Měl
jste jako malý kluk nějaký hudební či herecký vzor? A je nějaká
osobnost z hudebního či divadelního světa, která Vás inspiruje

Někdy víc hraní, jindy skládání, pak
zase psaní. Jsem jako děcko na pískovišti a měním si bábovičky podle
nálady, ale všechny mě naplňují
nekonečnou radostí.

v současnosti?
Já měl v seznamu povolání ledacos.
Jednu dobu mě dokonce fascinovala i profese zeměměřiče, které jsem

V případě zájmu o podporu Kulturního centra
Lanškroun se prosím obraťte na e-mail
marketa.stankova@kclanskroun.cz.

často vídával po městech s těmi
foťáky na stojanech, jak u toho celé
dny jen stojí a pak chodí sem a tam.
Byl jsem strašně zvědavý, co přesně
10
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Srpnové
Lanškrounské
kulturní léto
Spolek divadelních ochotníků v Dolní
Čermné: Čáry báby Cotkytle
21. 8. 2020, 19:00, zámecká zahrada
Všechny děti a rodiče zveme na divadelní představení
Spolku divadelních ochotníků z Dolní Čermné ČÁRY
BÁBY COTKYTLE aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda.
V pohádce si užijeme spoustu čarování, lásky, maličko
strachu, ale hlavně hodně zábavy. Na své si přijdou
malé i větší děti, ale věříme, že i dospělí diváci. V přípa-

Letní fotosoutěž:
Kouzlo kulturního
léta

Závěr kulturního léta – den plný zábavy
28. 8. 2020, od 16:00 do 24:00 zámecká zahrada

Dovádění na louce
V 16 hodin se těšíme na děti a jejich rodiče, kdy začne
DOVÁDĚNÍ NA LOUCE – hudebně-zábavný program
pro děti, který se celý odehrává na kouzelné louce plné
kamarádů.

dě nepříznivého počasí se pohádka přesouvá do sálu

Zábavný pořad s Jiřím Krampolem a Šimonem
Pečenkou

zámku.

V 19 hodin začne večer plný veselých historek, vtipů
a taky trochu vzdělávání. V případě nepříznivého počasí se pořad přesouvá do sálu lanškrounského zámku.

Zachyťte momenty z Lanškrounského kulturního
léta a Vyhrajte poukázky na kulturní akce v hodnotě
1500 Kč a 500 Kč!

Promítání letního kina

Kytarový piknik a koncert kapely FOFR
23. 8. 2020, 16:00, zámecká zahrada

Od 21:30 hodin se v zámecké zahradě můžete těšit na

Fotografie z akcí Lanškrounského kulturního léta zasí-

Každý soutěžící může zaslat max. 3 fotografie. Porota,

lejte do 31. 8. 2020 přes webový formulář na:

složená ze zástupců organizátora, vybere ze zaslaných

www.kclanskroun.cz/fotosoutez

fotografií 20 děl. Vybrané momentky budou zveřejněny začátkem září 2020 na facebookové stránce Kulturního centra Lanškroun, kde o nich bude veřejnost

promítání letní komedie 3Bobule.

formou lajků hlasovat. Vítězí 3 fotografie s nejvyšším

Již čtvrtým rokem se na konci prázdnin rozezní zá-

počtem hlasů.

meckou zahradou zvuk kytar a zazní známé i méně
známé písně. Kdo máte kytaru a rád hrajete, nebo
si jen chcete zazpívat za doprovodu kytar, či strávit

Každý měsíc pro Vás pravidelně připravujeme
soutěž o vstupenky, proto sledujte naše webové
stránky a Facebook.

příjemný čas poslechem táborových hitů, přijďte do
zámecké zahrady strávit pohodové hudebně laděné
odpoledne. Tento rok se můžete těšit i na koncert
kapely Fofr.

12
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Pozvánka na sezonu
Podzim 2020

Akce pro děti a školy
Na představení pro školky a školy jsou vítány i děti
v doprovodu dospělých z široké veřejnosti.
Dovádění na louce

O Sněhurce

Jean-Jacques Bricaire a Maurice
Lassayques: Velká zebra aneb Jak že se
to jmenujete

LAdy Soul v LAnškrounském LArtu

28. 8. 2020, 16:00, zámecká zahrada

Malé divadélko Praha

9. 10. 2020, 19:00, Multifunkční centrum LArt

DOVÁDĚNÍ NA LOUCE – hudebně – zábavný program

31. 10. 2020, 10:00, Multifunkční centrum LArt – malý

Galakoncert Marie Rottrové proběhne 9. října v LArtu.

pro děti na kouzelné louce plné kamarádů. K dispozici

sál

Divadlo Palace Theatre

Ikona české hudební scény nám na něm, za dopro-

bude občerstvení od lanškrounského obchůdku požit-

6. 9. 2020, 19:00, Multifunkční centrum LArt

vodu Bigbandu Septet Plus Orchestra, představí své

Christian má “nemoc”. S každou ženou vydrží jen chvíli.

kářství – bubble tea, ice tea, káva aj.

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn
písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobco-

největší hity celé její kariéry.

Loudadlo - Loutková revue NA
ZELENÉM PALOUČKU

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

vé flétny a rytmických nástrojů.

5. 10. 2020, 8:15, 10:00, Multifunkční centrum LArt

své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na
rybách utopil. Stejný trik úspěšně použil v životě dva-

Zajímavostí loutkové revue jsou černo-divadelní scény

krát, a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže…

a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas

Komedie v hlavní roli s Ondřejem Vetchým.

nejen děti, ale i dospělé diváky. Komické dialogy se
střídají s písničkami a soutěžemi, kterých se děti samy
účastní. Jako hosté v nich vystoupí i známí kamarádi

Filmová a pohádková hudba
v orchestrálním provedení
22. 9. 2020, 19:00, Multifunkční centrum LArt
Komorní filharmonii Pardubice, pod vedením dirigenta Jana Kučery, přivítáme 22. září 2020. O tom, že

z televizní obrazovky, Jů a Hele. Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracuje s Českou televizí Praha na
pořadu pro děti - „Studio kamarád“.

Filharmonie Brno a Eliška Tkadlčíková
4. 11. 2020, 19:00, Multifunkční centrum LArt

Čiperkové - koncert dětské kapely

vystoupení velkého symfonického orchestru opravdu

Koncert, který se uskuteční 4. listopadu v LArtu, bude

nemusí být nuda ani pro zaryté odpůrce klasické hud-

velikým zážitkem. Na programu zazní jedny z nevět-

10. 10. 2020, 15:00, Multifunkční centrum LArt

by, se přesvědčíte na koncertě filmových a pohádko-

ších hitů klasické hudby: Předehra k opeře Ruslan

Čiperkové je jediná dětská kapela, kterou denně na

vých melodií. Program složený ze samých populárních

a Ludmila od M. I. Glinky, Čajkovského Klavírní koncert

YOUTUBE sledují TISÍCE DĚTÍ a vystupuje ve vyproda-

kusů má předpoklad zasáhnout široké spektrum typu

č. 1 b moll a po přestávce uslyšíte Symfonii č. 9 e moll

ných sálech po celé ČR. Vystoupili i na takových akcích

posluchačů i věkových kategorií. Těšit se můžete na

„Z nového světa“ od Antonína Dvořáka. Krom světově

jako Colours of Ostrava nebo na Filmovém festivalu

melodie z pohádek Anděl Páně, Pyšná princezna, Pan-

uznávaného symfonického orchestru Filharmonie

na a netvor, Páni kluci, Piráti z Karibiku, Harry Potter

Brno, pod vedením dirigenta Jiřího Habarta, vám

a mnohé další.

předvede své umění hry na klavír teprve osmnáctile-

v Karlových Varech.

tá talentovaná klavíristka Eliška Tkadlčíková, která je

Filmová gleeshow
27. 10. 2020, 19:00, Multifunkční centrum LArt
Filmová gleeshow – pásmo populárních písní ze světových filmů s tancem v podání pěveckého souboru First
Smile Brno. Těšit se můžete na mladé zpěváky a tanečníky plné energie, sólisty, sbor a orchestr – vše naživo, dechberoucí choreografie, dosud neslyšené aranže
všech písní, světelnou show, hity Eye of The Tiger, Can
You Feel The Love Tonight, This Is Me a další! Součástí
Filmové gleeshow bude vystoupení ELIŠKY URBANO-

držitelkou řady ocenění v tuzemských i mezinárodních

Pohádková
kartička

soutěžích a již od svých patnácti let vystupuje s velkých pódiích. Koncert se uskuteční za mediální podpory Českého rozhlasu a soutěže Concertino Praga.

Našim malým návštěvníkům jsme připravili věrnostní
program v podobě Pohádkové kartičky. Děti při každé
návštěvě naší pohádky obdrží razítko do kartičky
a vstup na poslední, čtvrtou pohádku získají za symbolickou jednu korunu.

VÉ – finalistky The Voice Česko Slovensko!
14

15

Kurzy

Kino
Ohlédnutí za TADY VARY

Taneční kurz pro manželské a přátelské
páry – začátečníci

Lanškrounská dřevěná píšťalka

Lektor: Jan Bílek

Kurz hry na zobcovou flétnu je určen pro předškolní

Zahájení v pondělí 21. 9. 2020, 19:00, sál lanškrounské-

děti a děti 1. a 2. ročníku základní školy. Hravá forma

ho zámku

výuky na zobcovou flétnu ve skupině do 10 dětí je

Lektorky: Marie Střechová, Jitka Jansová

vedena zkušenými lektorkami, které se snaží, kromě
rozvoje hudebního sluchu, jemné motoriky a decho-

Taneční a společenská výchova pro
mládež
Lektor: Jan Bílek

vé kapacity, aby děti hudba bavila. Na kurz s dětmi
docházejí rodiče, kteří se aktivně v jednotlivých lekcích
zapojují – s dětmi zpívají, můžou s nimi hrát na flétnu,

Ve dnech 3. - 11. července 2020 proběhla v šestadevadesáti kinech po celé republice unikátní přehlídka
TADY VARY ve vašem kině, kterou připravil organizační
tým MFF Karlovy Vary. Tvořilo ji 16 titulů, s nimiž se původně počítalo pro festivalový ročník. Celkově zhlédlo
filmy přehlídky TADY VARY 36 645 diváků v 96 kinech.
U nás přišlo celkem 271 diváků.
Přehlídka nabídla nejen filmové projekce, ale také live

vytleskávají rytmus, nebo si jen hodinu užívají.

Zahájení ve čtvrtek 17. 9. 2020 , 18:30, Multifunkční

Zahájení úterý 6. 10. 2020, přísálí lanškrounského

centrum LArt.

zámku.

streamové rozhovory s filmaři a besedy s tvůrci přenášené do všech kin přehlídky. Naše kino navštívil dramaturg karlovarského festivalu Martin Horyna, který uvedl
dokument Kubrick o Kubrickovi.

Ruština s rodilým mluvčím pro děti
i dospělé

Angličtina pro děti i dospělé

Největší divácký zájem provázel domácího zástup-

Lektorka: Mgr. Lenka Jirků

na Šafránka Meky, věnovaný ikoně česko-slovenské

Lektorka: Bc. Halyna Marešová

Zahájení září 2020, Langerova vila (Multifunkční cent-

hudební scény, Miroslavu Žbirkovi. Do 96 kin přišlo na

Zahájení září 2020, Langerova vila (Multifunkční cent-

ce v přehlídce, hudební dokument režiséra Šimo-

rum LArt).

tento snímek téměř 6 000 diváků, v Lanškrouně 64
diváků.

rum LArt).

Hra na kytaru pro děti i dospělé
Hra na klavír pro děti i dospělé
Lektorky: Mgr. Milena Černohousová, Vjačeslava
Lohvinová

Lektoři: Jirka Hurych, Simona Oláhová, Petr Knoll

Bylo to devět nezapomenutelných dní. Chtěl bych

Zahájení září 2020.

poděkovat všem divákům, kteří naše kino v rámci přehlídky TADY VARY navštívili. Spoluvytvořili jste pravou
festivalovou atmosféru a vyjádřili jste tak podporu,

Zahájení říjen 2020, Langerova vila (Multifunkční cent-

kterou v současné době kultura nezbytně potřebuje.

rum LArt).

Tomáš Kopeň, dramaturg Kina Lanškroun

Nově pro vás připravujeme:
Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Výtvarněmeditační workshop a další kreativní kurzy.
Na všechny naše kurzy se můžete přihlašovat na
www.kclanskroun.cz/kurzy do konce srpna.
16

Současná situace v kinech
Celosvětový pokles návštěvnosti a tržeb v důsledku

světová kina neměla otevřít dříve než na podzim, nás

pandemie koronaviru je už pár měsíců naprosto jasná

nejspíš čeká další odklad plánovaných filmových pre-

věc. V současné chvíli není zatím jasné, kdy se kina- ze-

miér. Pokud vás svět filmů zajímá a chcete být infor-

jména ta americká – vlastně otevřou. Analytici nedávno

mováni o novinkách, sledujte náš Facebook, Instagram

přišli s predikcí, která onen pokles maluje daleko horší,

a webové stránky www.kinolanskroun.cz.

než se původně očekávalo. Vzhledem k tomu, že by se

17

Na co se můžeme těšit do kina
v následujících týdnech?
Určitě na drama s Ivanem Trojanem ŠARLATÁN. Příběh

KRAJINA VE STÍNU je první historický film uznávané-

je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláš-

ho režiséra Bohdana Slámy (Venkovský učitel, Bába

ka, na kterého se v průběhu několika desetiletí obra-

z ledu), držitele několika Českých lvů. Film je kroni-

cely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech spole-

kou lidí a malé vesnice v pohraničí vláčené dějina-

čenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností

mi třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého

politického i kulturního života. Mikolášek je člověk

století. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny,

bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním

na kterou předválečná doba, válka i události po válce

a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí

dopadají vždy plnou silou.

Můžeme doufat, že se dočkáme akčního sci-fi spek-

MULAN je novinka od Disneyho. Můžeme se těšit na

táklu TENET od filmového vizionáře Christophera Nola-

epický příběh legendární čínské bojovnice, v němž

na. V hlavní roli se představí John David Washington

nebojácná mladá žena riskuje všechno z lásky ke své

(BlacKkKlansman) společně s Robertem Pattinsonem

rodině, aby se stala jednou z největších bojovnic, které

(Stmívání), Michaelem Cainem (Dunkerk, Interstellar,

kdy Čína poznala. Kdy tato filmová novinka přijde do

Temný rytíř) a Kennethem Branaghem (Dunkerk,

kin zatím přesně nevíme.

Valkýra).

bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí
rady.

I děti si mohou přijít na své. Čeká je animák TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ, ale i česká hraná pohádka PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE.

Pokud vývoj situace dovolí, mohli bychom v našem
kině vidět i hororová pokračování V ZAJETÍ DÉMONŮ 3
nebo TICHÉ MÍSTO: ČÁST II.
Příznivce českých komedií zajisté potěší novinka s Petrou Hřebíčkovou ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC. Výhra balíku

Snad si z naší nabídky vyberete a přijdete se
do kina pobavit. Před každým promítáním jste
srdečně vítáni v naší kinokavárně.

peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka
je, jak…
To komedie BÁBOVKY mapuje současné partnerské
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních
postavách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka

Těšíme se na vás.

Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová a Jiří Langmajer.
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Program
19. 8.

21:00, zámecká zahrada

Letní kino: Vlastníci

9. 10.

Anketa: Vyberte
název časopisu

19:00, Multifunkční centrum LArt

Koncert Marie Rottrové

komedie / drama (nevhodné do 12 let)

21. 8.

10. 10. 15:00, Multifunkční centrum LArt
19:00, zámecká zahrada

Čáry báby Cotkytle: Spolek divadelních
ochotníků v Dolní Čermné

koncert dětské kapely

pohádka pro děti i dospělé

19. 10.

22. 8.

21:00, zámecká zahrada

19:00, Multifunkční centrum LArt

Arnošt Goldflam: Doma u Hitlerů aneb
Historky z Hitlerovic kuchyně

Letní kino: Madagaskar

HaDivadlo

animovaný, pro děti

sarkastická komedie

23. 8.

16:00, zámecká zahrada

24. 10. 19:00, Multifunkční centrum LArt

28. 8.

od 16:00 do 24:00 zámecká zahrada

Koncert kapely Fofr a kytarový piknik

Závěr kulturního léta – den plný zábavy
pro děti i dospělé
16:00 Dovádění na louce

Staňte se spolutvůrci lanškrounského časopisu
o kultuře a pomozte nám vymyslet jeho název.

Čiperkové

Vaše tipy na název nového
časopisu posílejte do zpráv
na našem Facebooku.

Jazz A Little Otherwise 20. ročník

27. 10. 19:00, Multifunkční centrum LArt

Z vašich návrhů vybereme 5 nejlepších, o kterých
budete moci hlasovat.

Filmová gleeshow

First Smile & Eliška Urbanová

19:00 Zábavný pořad s Jiřím Krampolem
21:30 Letní kino: 3BOBULE

31. 10.

10:00, Multifunkční centrum LArt – malý sál

O Sněhurce

1. 9.

19:00, Multifunkční centrum LArt

Malé divadélko Praha

Vandráci Vagamudos

31. 10.

19:00, Multifunkční centrum LArt

Jean-Jacques Bricaire a Maurice
Lassayques: Velká zebra aneb Jak že se
to jmenujete

4. 11.

19:00, Multifunkční centrum LArt

Divadlo Palace Theatre

Eliška Tkadlčíková, klavír

komedie s Ondřejem Vetchým

P. I. Čajkovskij: Klavírní koncert č. 1 b moll, op. 23 /A.

cestopisná roadshow

6. 9.

19:00, Multifunkční centrum LArt

Koncert Jakuba Smolíka s hostem
Petrem Kolářem

Filharmonie Brno

Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z nového světa“ /

22. 9.

M. I. Glinka: Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
19:00, Multifunkční centrum LArt

Komorní filharmonie Pardubice: české
filmové melodie a pohádky od 30. do
90. let 20. století

20

21

Za podporu děkujeme:

Předprodej vstupenek:
Kulturní centrum Lanškroun, Multifunkční centrum LArt, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun
PO – ČT 8:00 – 11:00, 13:00 – 14:30, PÁ 8:00 – 11:00, +420 467 771 351
info@kclanskroun.cz, prodej@kclanskroun.cz
Infocentrum Lanškroun, B. Němcové 124, 563 01 Lanškroun
PO – PÁ 8:00 – 18:00, SO – NE 8:00 – 12:00, +420 465 385 207
Online prodej: www.kclanskroun.cz/akce/
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