leden 1
1.–15. leden
Kancelář

nám. Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 576 514 200
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
telefon: +420 576 514 300
mobil: +420 602 616 113
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Ohlédnutí
„ ... domnívám se, že kultura samozřejmě má svou ekonomickou dimenzi, svůj ekonomický efekt. (…) To ale
není vše. Mně se zdá, že nejdůležitější
efekt kultury vůbec není ekonomický.
Prostě člověk, aby byl člověkem, potřebuje
ducha, duchovně žít. Člověk je nositelem vědomí, člověk je zvědavý, touží po poznání. Klade si otázku, kolik
hvězd je v naší galaxii, kolik galaxií je
v našem vesmíru. Proč se na to ptá?
Protože je zvědavý – to patří k touze
po poznání, podstatě člověka. K jeho
podstatě patří i tvořivost a já si myslím, že
i země, která by nedávala ani korunu
na kulturu by nějakou kulturu měla,
prostě protože člověk bez ní být nemůže, že to patří k němu, že to spoluvytváří jeho identitu a klást si otázku,
proč potřebuje člověk kulturu je totéž, jako klást si otázku proč člověk je
vůbec člověk, co to znamená a proč je
svět svět. To znamená, že ta kultura se
stává a průběžně je prostředím sebeidentifikace člověka, lidství (…)“
Václav Havel
(citováno z Forum For Creative Europe Prague
2009, 26. - 27. března 2009)

Ohlédnutí 2011
(vernisáž)
muzika Hradišťan
pátek 6. 1. 2012
od 17.00 a 19.00 hod.

kino Hvězda

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

aktuální nabídka filmových
premiér českých
i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
každou středu
16.00-17.30 Animásek
animační dílny pro děti 9 - 15
let (začátečníky i pokročilé)
obvykle úterý
a středa od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty
vestibul,
sál kina Hvězda

Výstavy

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů
klub Mír, kino Hvězda

Koncerty

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)

Letní kino

filmový doprovod i oživení
kulturního léta

1. ne
nehrajeme
2. po 17.30 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / D-Cinema / 80 Kč (akce 1+1)
20.00 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 132 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
3. út 18.00 Černá hodina 3D – USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Moneyball – USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
4. st 16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.30 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 60 Kč
19.30 Zahajovací ART: Tenkrát na Západě – Itálie, USA 1968 / 145 min. / titulky / na průkazku ART zdarma nebo 60 Kč
ART
5. čt 16.00 Pat Garrett a Billy Kid – USA 1973 / 122 min. / od 15 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
19.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
6. pá 17.00 Ohlédnutí 2011 – (6. 1. - 31. 1. 2012) / foyer kina Hvězda
Výstava
19.00 muzika HRADIŠŤAN: Tříkrálové ohlédnutí – 190 Kč (předprodej do 2. 1. 2012), 230 Kč
Koncert
7. so 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
20.15 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
8. ne 14.30 Dokreslování filmových postav – zdarma
Malovásek
15.30 Velká vánoční jízda 3D – Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 125, 145 Kč
Bijásek
17.30 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Sherlock Holmes: Hra stínů
čtvrtek 5.1. - středa 11.1.
20.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až
dosud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek 9. po
nehrajeme
profesor Moriarty.
10. út 17.30 Le Havre – Finsko, Francie, Německo 2011 / 93 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Le Havre
útreý 10.1., středa 11. 1., pondělí 30.1.
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval
19.30 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
na své umělecké literární ambice, v zatím posledním filmu
finského režiséra Aki Kaurismakiho. Neobvyklý snímek natočený ve stylu 30. let, s atmosférou staré Francie...
11. st 10.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / D-Cinema / 60 Kč (vstupné jen dospělák)
Baby Bio
15.30 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek Sherlock Holmes: Hra stínů
Sherlock Holmes: A Game of Shadows / USA 2011 / 129 min. / přístupný /
titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: GUY RITCHIE / Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams,
17.30 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Noomi Rapace, Stephen Fry, Jared Harris, Kelly Reilly, Eddie Marsan, Geraldine James, Gilles Lellouche ad.
20.00 Le Havre – Finsko, Francie, Německo 2011 / 93 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART
12. čt 16.00 Juha – Finsko 1999 / 78 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 70 Kč
ZF
18.30 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
13. pá 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Labyrint – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
Sherlock Holmes versus profesor Moriarty. Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na scéně je ovšem nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty,
14. so 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho
cit pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva před18.00 Love – Slovensko 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč
stihnout. Když najdou rakouského korunního prince mrtvého, podle důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade ,
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, že
princ se stal obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a daleko a zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval pro15. ne 14.30 Obrázky z pěnové gumy – zdarma
Malovásek
fesor Moriarty. Při výkonu služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v podzemním pánském klubu, kde Holmes spolu se svým bratrem Mycroftem Holmesem zapíjejí
15.30 Micimutr – ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 70, 80 Kč
Bijásek
poslední noc svobody Dr. Watsona. Právě tady se Holmes
seznámí se Sim, cikánskou kartářkou, která vidí víc, než pro17.30 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
zrazuje. Vyšetřování se stává ještě nebezpečnějším, když se
Holmes, Watson a Sim dostávají na starý kontinent. Prohnaný Moriarty je pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti
20.30 Labyrint – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
a zkázy. Všechno je součástí většího plánu, který, pokud vyjde, změní celé dějiny.
16. po
nehrajeme
Le Havre
17. út 17.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
Finsko, Francie, Německo 2011 / 93 min. / přístupný / titulky / D-Cinema
/ 80 Kč
AKI KAURISMÄKI / Hrají: André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, Jean
20.00 Love – Slovensko 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 100, 110 Kč
ART -Režie:
Pierre Léaud, Kati Outinen, Blondin Miguel, Elina Salo, Pierre Étaix ad.
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval
na své umělecké literární ambice, se odehrává ve fran18. st 15.30 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
couzském přístavním městě Le Havre. Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Ar16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
lettou, tráví čas ve svém oblíbeném baru, až do okamžiku,
kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž
17.15 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč
a chlapce uchránit před policií a následnou deportací. Stylizovaný film je natočen s nadsázkou, nechybí v něm smysl
20.00 Lurdy – Francie, Rakousko, Německo 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART pro ironii a černý humor, tak typický pro celou Kaurismäkiho tvorbu. Atmosféra snímku a obrazová koncepce je podří-

Naše tipy

Filmové premiéry a novinky
zena stylu filmu noir. Kaurismäki se v poetice díla inspiroval
slavnými francouzskými díly M. Carného či J. P. Melvilla. Tragikomedie s pohádkovým rámcem se setkala s úspěchem na prestižním
festivalu v Cannes 2011, kde byla považována za nejoptimističtější snímek v soutěži a pro své kvality si odnesla cenu kritiky - FIPRESCI.

nakonec za velmi dramatických okolností provalí. Jednu z
rolí v tomto bezpochyby autentickém filmu ztvárnila i zpěvačka Tina, v Čechách známá jako moderátorka, dále hrají
Ľuboš Kostelný nebo Roman Luknárt.

Muži, kteří nenávidí ženy

The Girl with the Dragon Tattoo / USA, Švédsko, Velká Británie, Německo
2011 / 158 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Goran Visnjic,
Julian Sands, Steven Berkoff, Yorick van Wageningen ad.
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanční reportér, odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obviněn z veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších průmyslníků
ve Švédsku, Henrikem Vangerem (na Oscara nominovaný
Christopher Plummer), je povolán, aby rozluštil tajemství
dávného zmizení jeho milované neteře Harriet – kterou, jak
je Vanger přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho rodiny.
Novinář se vydává na odlehlý ostrov u promrzlého švédského pobřeží, aniž by tušil, co tu na něj čeká. V téže době
je Lisbeth Salanderová (Rooney Mara), výstřední, ale velmi efektivní detektiv společnosti Milton Security, pověřena úkolem Blomkvista prověřit. Tento úkol má nakonec za
následek to, že s Mikaelem spojí síly při vyšetřování vraždy
Harriet Vangerové. Ačkoliv se Lisbeth distancuje od světa,
který ji opakovaně zradil, její hackerské schopnosti a dokonalé soustředění se ukáží jako zcela klíčové. Když se Mikael
postaví tváří v tvář zachmuřené rodině Vangerů, odkrývá
Lisbeth tajemství, zametená pod koberec. Dvojice začíná
rozkrývat řetěz vražd, táhnoucí se z minulosti až do současnosti, který oba detektivy křehkým poutem sbližuje, ale
současně je vtahuje do nejdivočejších proudů řeky moderního zločinu.

Labyrint

ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: TOMÁŠ HOUŠKA / Hrají: Lucie Vondráčková, Martin Zbrožek, Jan Zadražil, Mary Coronado, David Steigerwald ad.
Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné
době, navštěvuje rituály satanistů a náhoda ji nakonec
zavede k legendě o dávných chodbách v podzemí staré Prahy. V domě, jehož sklepení by mohlo být bránou
do tajemného labyrintu, se začnou ztrácet lidé. Jakoby se
v podzemí pod domem cosi probudilo k životu. Pověst o
středověkých katakombách a další stopy o ní vtáhnou do
děje i mladého historika a Renatina bývalého přítele (Jan
Zadražil), experta na statiku sklepů (Martin Zbrožek) a Renatinu exotickou spolubydlící Kiaru (Mary Coronado). Pod
sklepem domu opravdu objeví další skryté chodby a v honbě za senzačním objevem se je na vlastní pěst rozhodnou
prozkoumat. Romantické dobrodružství trvá ale jen chvíli. Nekonečný a nepřehledný Labyrint chodeb bez konce
budí hrůzu a skupině brzy nezbývá než zoufale volat o pomoc a začít bojovat o holý život. Teprve v podzemí se navíc
ukáže, že každý ze „ztracených“má své důvody, proč se tam
vydal. Je nebezpečnější nepřesná mapa nebo jedno dávné
tajemství? Co se v Labyrintu skrývá? Je jisté, že odpovědí se
nedožijí všichni.

Love

Slovensko 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč
Režie: JAKUB KRONER / Hrají: Michal Nemtuda, Kristína Svarinská, Jakub
Gogál, Dušan Cinkota, Tina, Samuel Spišák, Zuzana Porubjaková, Roman
Luknár, Ľuboš Kostelný, Viktor Horján ad.
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i
o peníze. A o obojí jde také v novém milostném dramatu
ze současné Bratislavy. Slovensko-český koprodukční film
Love mladého talentovaného režiséra Jakuba Kronera se
stal během pár týdnů největším diváckým hitem ve slovenských kinech za posledních několik let. Hlavní hrdina Maťo
(Michal Nemtuda) bydlí společně s kamarádem Tomášem
(Jakub Gogál) na sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si
vůbec špatně. Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože se živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veronika (Kristína Svarinská),
do níž se zamiluje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se

Best Of 2011
Perfect Days - I ženy mají
své dny

Filmjukebox č. 6: Nový rok s peckou toho starého a výhodná akce 1+1
Režie: ALICE NELLIS / ČR 2011 / 108 min. / D-Cinema / 80 Kč (akce
1+1 zdarma)
Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální
otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v
originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

Mission Impossible Ghost Protocol

Režie: BRAD BIRD / USA 2011 / 133 min. / od 15 let / titulky /
D-Cinema / 90 Kč
Ve čtvrtém díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem posune hranice nemožného ještě o něco
dál.

Černá hodina 3D

Režie: CHRIS GORAK / USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
Kdykoliv se mimozemšťané rozhodnout zaútočit na
Zemi, začínají v Americe. Ve filmu Černá hodina se vlivem invaze z vesmíru otřásá Rudé náměstí a mumifikovaný Lenin.

Moneyball

Režie: BENNETT MILLER / USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Snímek podle skutečného příběhu Billyho Beaneho –
bývalého nadějného hráče baseballu s vyhlídkami na
oslnivou kariéru.

Alois Nebel

Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 60 Kč
Adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping.

Kocour v botách 3D

Režie: CHRIS MILLER / USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing /
3D-Cinema / 130 Kč
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár
peněz sprovodit ze světa Shreka. Přesto se z Kocoura v
botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal
za odměnu vlastní filmový příběh.

ART

Bijásek ne + st 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek středa 16.00

Dokreslování
filmových postav

Obrázky z pěnové
gumy

neděle 8. 1. 14.30 hod.

středa 15. 1. 14.30 hod.

Přijďte si dokreslit vašeho oblíbeného filmového
hrdinu podle vašich představ a fantazie. Budete se divit, jak bude vypadat…

Velká vánoční jízda 3D
neděle 8. 1. 15.30 hod.

Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3DCinema / 125, 145 Kč
Režie: BARRY COOK / Hrají: Bill Nighy, James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen ad.
Počítačově animovaný snímek konečně nabízí
odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti:
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci
nadělit všechny dárky?

Kocour v botách 3D

BABY BIO
Perfect Days - I ženy
mají své dny

Pěnová guma neboli moosgummi je ve výtvarné
tvorbě velmi oblíbená. Dají se z ní vyrobit šperky,
květiny, magnetky nebo razítka. My ji využijeme
hlavně na výrobu zvířátek a příšerek.

středa 11. 1.
10.00 hod.

ČR 2011 / 108 min. / D-Cinema / 60 Kč (vstupné jen za
dospělého diváka)
Režie: ALICE NELLIS /
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana
Kronerová, Ondřej Sokol,
Vojtěch Kotek, Bohumil Film natočený podle velmi úspěšné
Klepl, Jan Vondráček, Igor divadelní hry o jedné ženě v tom
nejlepším věku, která má na první poChmela ad.
„Nechápu, jak mi za rok hled všechno, ale při tom jí něco chybí.
může být pětačtyřicet, když Zřejmě kvůli srovnávání a novému
pořád ještě nevím, čím chci přístupu použila Alice Nellis jiné herce,
být, až vyrostu.“ Existen- než původní z oné divadelní hry a to
ciální otázku hlavní až na jednu vyjímku. A tou je Zuzana
hrdinky
přetavila Bydžovská, která v divadelní verzi
režisérka Alice Nel- hrála hlavní roli. Nyní si střihla roli
lis v originální kome- švagrové hlavní hrdinky Eriky. Režisérka si jí tam zřejmě ponechala jako
dii, jejíž hlavní hrdintakový pověstný talisman. Film je
ka nestihla dospět.
vlastně komedie, s občasnými dramaCelý příběh začíná
tickými vsuvkami a jednou tragickou.
čtyřiačtyřicátými naroNa první pohled to vypadá jako klasiczeninami Eriky (Ivana ký soudobý model, podle kterého se
Chýlková), která sice točí většina českých filmů posledních
nedostane
největší let. A já říkám,proč ne! Pokud je to nakytici, jakou si dove- točené chytře,vtipně a s grácií a navíc
de představit, zato ale to diváky baví? A Alice Nellis to opravpěkné přáníčko od své du umí. Jednak se divákovi nevnucuje
bývalé švagrové (Zuza- a nechává ho smát, plakat nebo zuřit
na Bydžovská), trapný nad tím, co postavy ve filmu dělají,
vzkaz v rozhlasovém zcela bez nutkání mu naznačovat
pořadu od bývalého nebo přímo servírovat, jak to má na
manžela (Bob Kle- něj působit.Velmi chytře s ním hraje
pl), krém na vrásky hru na dnešní uspěchaný svět, na to
od homosexuálního co od života vlastně chceme a i na to,
kamaráda
Richarda že v kontextu konečném jsou peníze
(Ondřej Sokol) a dárk- téměř k ničemu. Alice Nellis je velmi
ový striptýz od své citlivá ve vyprávění a přitom velmi nenevyzpytatelné matky milosrdná v metodách,které si hlavní
(Zuzana Kronerová). hrdinka volí. Dalším velký kladem
Přáníčko si doma vys- jsou bezesporu herci a to zejména
taví, při vzkazu se – ač excelentní Ivana Chýlková (kterou
máme možnost vidět na plátně po něsama sebe proklíná
jakých devíti letech) a Ondřej Sokol,je– dojatě rozpláče a
hož čtyřprocentní hrdina je opravdu
dárkového striptéra
skvěle pojatý a zahraný...
jí okamžitě přebere
Richard. Takhle vy- anli - www.csfd.cz
padá úspěšný život
Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”.
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený
kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s
každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném,
co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí
se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj
podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta Kotek).

Micimutr
neděle 15. 1. 15.30 hod.

ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: VÍT KARAS / Hrají: Libuše Šafránková, Martin Dejdar, Ondřej Novák, Jaroslava Kretschmerová, Vojtěch Dyk ad.
. Velkolepě pojatá pohádka Micimutr vypráví příběh
princezny Karolíny, která má již brzy posloužit jako
svačina tříhlavému drakovi. Jediný člověk z celého
království se odváží přijít k dračí sluji a pustit se do
předem ztraceného boje. Je to mladý loutkář Vítek,
který už dlouho, tajně - a naprosto beznadějně princeznu miluje.

středa 11. 1. 15.30 a 18. 1. 15.30 hod.

USA 2011 / 90 min. / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS MILLER / Hrají: v českém znění: Aleš Procházka, David Suchařípa, Tereza Bebarová, Dana Černá ad.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl
za pár peněz sprovodit ze světa Shreka. Přesto
se z Kocoura v botách časem stala s přehledem
nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho
sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Animásek
každou středu 16.00 - 17.30 hod.

Animační dílny pro začátečníky i pokročilé v termínu 21.9. 2011 - 9.5. 2012 (vyjma svátků a prázdnin). Objevíte velké dobrodružství ve světě animace a vytvoříte si vlastní příběh prostřednictvím
jednoduchých filmových kouzel. Poznáte hosty
z oboru animace, navštívíte zlínské Ateliéry, za
každých pět návštěv získáte jednu volnou vstupenku na bijáskové představení a mnoho dalšího.
Cena: 250 Kč (pololetí), 400 (rok), absolventi 150 Kč
(pololetí), 250 Kč (rok).

Filmový klub ARTkino
- celoroční sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy Projektu 100 – 2011 (20 Kč u 3D představení)
- 50% sleva na průkaz ZF
- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz)
- zdarma prémie Filmového klubu
- přístup do bohaté videotéky MKUH
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci

ARTkino v Uherském Hradišti, to jsou:

Výstavy
O důvod více
(fotografie)

Vernisáž výstavy
Ohlédnutí 2011

9. 12. - 4. 1. / foyer kina Hvězda

pátek 6. 1. 17.00 hod. / foyer kina Hvězda

Setkání studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě, pocházejících či vycházejících z regionu Uherského Hradiště a okolí. Výstava fotografií doplňuje program k výročí 20. let Institutu.
www.itf.cz

Vernisáž již 6. ročníku neformálního „slováckého
pressfota“. Představeny budou fotografie amatérů,
poučených fotografů, spolků, sdružení, zájmových
skupin a dalších autorů z našeho regionu za rok 2011.
www.ohlednuti.uh.cz

Koncerty / Akce
muzika HRADIŠŤAN:
Tříkrálové ohlédnutí
pátek 6. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z folklóru. Vznikl společně s tanečním
souborem v roce 1950 v Uh. Hradišti, kde pracovala
řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod
dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten
posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel směrem
k propracovanějším kompozicím, které již snesly
měřítka umělecké práce. Od roku 1978 je uměleckým
vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a
hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se
začal soubor postupně transformovat. Dramaturgie
čerpá z regionálních souvislostí a všímá si lidového
umění v jeho širším geografickém a historickém kontextu. Vzrostly také interpretační nároky na členy
souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba. Vedle společných vystoupení se hudební
i taneční složka Hradišťanu ubírají svou vlastní cestou.
Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému
hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů
vydaných na zvukových nosičích, v rozmanitých
cyklech televizních či rozhlasových nebo každoročně
na stovkách živých koncertních vystoupení. Způsob
práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k
ojedinělým tělesům nejen ve svém regionu.
www.hradistan.cz
Vstupné: 190 Kč (předprodej do 2. 1. 2012); 230 Kč
(Vstupenky rezervované v internetovém rezervačním
systému je nutné vyzvednout nejpozději 22. 12.)
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Agentura Vichr, Record
music UH, IC Zlín, Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M.

Jan Burian
čtvrtek 26. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda

Pražský písničkář Jan Burian vystoupil od roku 1970
na téměř čtyřech tisících koncertů, většinou sólově
za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V
současné době vystupuje mimo jiné i v rockové sestavě
svého syna Jiřího. Vydal více než deset samostatných
písňových alb, debut Hodina duchů (1989) vyšel již ve
třech vydáních, poslední desky jsou věnovány osudům
žen – Dívčí válka (2006) a nedokonalosti mužů – Muži
jsou křehcí (www.muzijsoukrehci.cz) a v dubnu 2010
vyšlo album Dvanáct druhů samoty (...a jedna něžná
píseň navíc). Jako spisovatel vydal od roku 1990 více
než deset knih – od sbírek poezie a televizních rozhovorů
až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích
kultur. Jan Burian je znám rovněž jako televizní moderátor. V letech 1993 – 2005 jsme mohli většinou na programu ČT2 spatřit nějaký ze 135 natočených pořadů s názvem Posezení s Janem Burianem, nedávno uvedla ČT1
jeho pořad Burianův den žen, na němž spolupracoval s
řadou mladých filmových dokumentaristů (Vít Klusák,
Filip Remunda, Erika Hníková ad.). Společně s režisérem
Pavlem Kouteckým natočil před několika lety také cyklus
dokumentů Chilský deník (pět půlhodinových snímků z
této vzdálené země), v rámci cyklu Severská cesta také
filmy Islandská paměť, Žít jako Dán a Bornholm – Mimo
sezónu. Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování zachraňuje hudbu!“, uvádí
přehlídku dokumentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň,
organizuje volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich
společné pravidelné koncerty a občas vystavuje své fotografie. A aby toho nebylo málo, funguje Burian i jako
průvodce – v této úloze vyráží do světa již více než deset let. Provádí po Islandu, Portugalsku a nově i v Chile a
na ostrovech Rujana, Bornholm a Öland v Baltském moři.
www.janburian.cz
Vstupné: 100 Kč předprodej; 130 Kč
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Agentura Vichr, Record
music UH.

Připravujeme / BABY BIO

- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly.
- projekce obvykle v úterý a ve středu od 20.00
- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra, setkání s tvůrci

Nová Průkazka ART na rok 2012 s platností i pro
prosinec 2011 je již v prodeji! Průkazku si za 60
Kč (členové ZF jen za 30 Kč) můžete po registraci v
našem registračním systému zakoupit před libovolným představením v pokladně kina Hvězda.

Zahajovací ART –
prémie: Tenkrát na
Západě
středa 4. 1.
19.30 hod.

Once Upon a Time in the
West / Itálie, USA 1968 /
145 min. / přístupný / titulky / na průkazku ART
zdarma; 60 Kč
Režie: SERGIO LEONE / Hrají: Henry Fonda, Claudia
Cardinale, Jason Robards,
Charles Bronson, Gabri- Western legenda. Absolutní mýtický
ele Ferzetti, Paolo Stop- svět mužů, do něhož Sergio Leone
pa, Woody Strode, Jack vložil nostalgické připomenutí faktu,
Elam, Keenan Wynn, Frank že tenhle svět už je dávno pryč (bylWolff, Lionel Stander, Fa- -li kdy vůbec)... Esence skutečného
bio Testi, Al Mulock ad. ,,chlapáctví“, pro jehož představitele
Muž
s
harmo- nemá ceny žena, peníze, majetek,
nikou,
zabiják
s rodina, ale jen a jen čest. Leone pracuje s archetypy. Tenhle svět tu byl
pomněnkovýma
před westernem a bude tu i po něm,
očima a sen o zroSergio Leone ovšem povýšil jinak v
zení města v jednom
místě i čase silně fixovaný žánr do
nejslavnějších westnadčasové polohy - příběh o pomstě,
ernových
příběhů.
která determinuje celý život a která
Snímek je stejně tak je vyšším imperativem než život...
fantastický sám o Unikátní je formální stránka filmu sobě jako je místo jen málokterý režisér a kameraman
natáčení - Monu- exponuje většinu záběrů do detailů
ment Valley. Je vyni- a polodetailů, navíc stále stejných
kající jako jeho obsa- míst - obličejů jednotlivých aktérů
zení a drsný v každém příběhu. Hra (paradoxně strnulých)
záběru starého do- mimických svalů (a zvláště očí) je
brého Divokého Zá- doslova dechberoucí. Je to cosi jako
padu. Henry Fonda magie. Síla magického pohledu.
hraje přesvědčivě tu Leone přikládá očím zvlášť symbolicnejtemnější postavu kou váhu. Kapitolou samou o sobě je
celé své dlouhé ka- hudba. Každá z kvarteta ústředních
riéry - naprosto ne- postav příběhu je signalizována svým
milosrdného
psy- jedinečným hudebním motivem a i
chopata Franka, který jako hudební celek pak funguje Mobez jakýchkoli výčitek ricconeho dílo fenomenálně. Stěžejní
svědomí vyvraždí ce- je motiv harmoniky, uchovávající si v
lou rodinu. Jason Ro- sobě specifické tajemno. Harmonika
bards, míšenec, je ze jako osud, jako prokletí, jako stigma.
Perfektní symbol. Zvláštní důraz je
strašlivého krveprolití
kladen také na mizanscénu, iluze
křivě obviněn. Charles
amerického západu je skutečně doBronson jako muž
konalá. Pro herce je signifikantní pot,
s harmonikou má s
špína, zarostlé tváře, protikladem je
Frankem nevyřízené samozřejmě jediná žena v linii příběúčty.
Tenkrát
Na hu... Sergio Leone natočil jedinečný
Západě jistě patří k film a uzavřel tak pomalu mrtvou kanejvýznamnějším
pitolu v historii filmu, kapitolu žánru
snímkům v dějinách zvaného western...
kinematografie.
Radek 99 - www.csfd.cz

Le Havre
středa 11. 1.
20.00 hod.

Finsko, Francie, Německo
2011 / 93 min. / přístupný /
titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: AKI KAURISMÄKI / Hrají: André Wilms, Jean-Pierre
Darroussin, Jean - Pierre
Léaud, Kati Outinen, Blondin Miguel, Elina Salo, Pierre
Étaix, Laïka ad.
Příběh
sympatického čističe bot, který
dávno rezignoval na
své umělecké literární
ambice, se odehrává
ve
francouzském
přístavním městě Le
Havre. Hlavní hrdina Marcel Marx žije
šťastně ve své čtvrti
s milovanou ženou
Arlettou, tráví čas ve
svém oblíbeném baru,
až do okamžiku, kdy
mu osud vrhne do
cesty
třináctiletého
afrického
mladíka
na útěku. Marcel se
rozhodne
zachovat
jako správný muž a
chlapce uchránit před
policií a následnou
deportací. Stylizovaný
film je natočen s nadsázkou, nechybí v
něm smysl pro ironii
a černý humor, tak
typický pro celou
Kaurismäkiho tvorbu.
Atmosféra snímku a
obrazová
koncepce
je podřízena stylu filmu noir. Kaurismäki
se v poetice díla inspiroval slavnými francouzskými díly M. Carného či J. P. Melvilla.
Tragikomedie s pohádkovým rámcem se setkala s
úspěchem na prestižním
festivalu v Cannes 2011,
kde byla považována za
nejoptimističtější snímek
v soutěži a pro své kvality si odnesla cenu kritiky
- FIPRESCI.

Snímek natočený ve stylu 30. let
a s atmosférou staré Francie ala
filmy Jacquese Tatiho přináší tuctový laskavý příběh o migraci, který
právě díky osobité Kaurismäkiho
formě získává uhrančivý rámec. Nedramatické scény okouzlují vnitřní
tragikomičností a styl dávno vyšlý z
módy (strnulé kompozice, znakovité
herectví) získává v rukou režiséra
poutavost. Příběh sice předkládá
řadu dramatických motivů (nemoc
ženy, chudoba rodiny, imigranti, hon
policie na chlapce), ale právě díky
zvolenému „old school“ zpracování
jsou všechny utlumeny a místo prvoplánové afektovanosti řady festivalovek zde v popředí stojí tragikomično rozehraných situací. Film vlastně
předkládá témata jak ze současných
festivalových filmů, ale zpracovává
i řeší je stylem jak z melodramat
30. let, čímž jakoby poukazoval na
okouzlující prostotu a bezelstnou
naivitu starých časů oproti složitosti
a odidealizovanosti dneška.
DaViD´82 - www.csfd.cz
Aki Kaurismäki, který nemusí zítřky a
miluje včerejšky se důmyslně zhostil tématu imigrantů. Nabídl film s
nádechem starých časů o smutné
realitě, zahalené do humanistické
pohádky. Černá groteska postavená
na známých outsiderech bránících
lidské hodnoty, nabízí naději a předkládá východisko. Přístavní čtvrť Le
Havre poskytuje útočiště postavám
ze sousedství, které vyznávají pravé
přátelství, dokáží spojit síly a společně bojovat za svobodu. Le Havre si lze
okamžitě zamilovat, protože dokáže
vnést radost do všedního dne. Bylo
možno shlédnout také na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti,
kde byl Aki Kaurismäki a jeho filmy
k vidění.
Kmotr - www.csfd.cz

V druhé polovině ledna
připravujeme
Filmové premiéry

12. 1. - 18. 1. Muži, kteří nenávidí ženy
USA, Švédsko, Velká Británie, Německo 2011 / Režie:
DAVID FINCHER
13. 1., 15. 1. Labyrint
ČR 2011 / Režie: TOMÁŠ HOUŠKA
14. 1., 17. 1. Love
Slovensko 2011 / Režie: JAKUB KRONER
19. 1. - 25. 1. Láska je láska
ČR 2012 / Režie: MILAN CIESLAR
19. 1., 21. 1. Přepadení
Francie 2010 / Režie: JULIEN LECLERCQ
20. 1. - 25. 1. Happy Feet 2 3D
USA 2011 / Režie: GEORGE MILLER
20. 1., 23. 1. Underworld: Probuzení 3D
USA 2012 / Režie: MANS MARLIND, BJÖRN STEIN
22. 1. ,24. 1. Underworld: Probuzení
USA 2012 / Režie: MANS MARLIND, BJÖRN STEIN
27. 1. - 29. 1. Děti moje
USA 2011 / Režie: ALEXANDER PAYNE
27. 1. - 29. 1. Vrtěti ženou
Velká Británie 2011 / Režie: TANYA WEXLER
31. 1. Nebezpečná metoda
Kanada 2011 / Režie: DAVID CRONENBERG

ART

út 17. 1. Love
Slovensko2011 / Režie: JAKUB KRONER
st 18. 1. Lurdy
Rakousko, Francie 2011 / Režie: JESSICA HAUSNER
st 25. 1. West Side Story
USA 1961 / Režie: JEROME ROBBINS, ROBERT WISE
út 31. 1. Černobílý svět
USA, Indie ad. 1961 / Režie: TATE TAYLOR

Zlatý Fond

čt 19. 1. Démanty noci + připomínka A. Lustiga
ČR 1964 / Režie: JAN NĚMEC
čt 26. 1. Jan Burian živě k filmu Listy ze Satanovy knihy
Dánsko 1921 / Režie: CARL THEODOR DREYER

Bijásek

ne 15. 1. Micimutr
ČR 2011 / Režie: VÁT KARAS
ne 22. 1., st 25. 1. Happy Feet 2 3D
USA 2011 / Režie: GEORGE MILLER
ne 29. 1. Pohádky pod sněhem
Československo / Režie: B. MOŽÍŠOVÁ, Z. MILER ad.
út 31. 1. Fimfárum: Do třetice všeho dobrého
ČR 2011 / Režie: V. POSPÍŠILOVÁ, K. DUFKOVÁ ad.
út 31. 1. Rio 3D
USA 2011 / Režie: CARLOS SALDANHA

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

Pat Garrett a Billy Kid

Juha

čtvrtek 5. 1.
16.00 hod.

čtvrtek 12. 1.
16.00 hod.

Finsko 1999 / 78 min. / od 12
Pat Garrett and Billy the Kid
let / titulky / na průkazku ZF
USA 1973 / 122 min. / od 15
zdarma, 70 Kč
let / titulky / na průkazku ZF
Režie: AKI KAURISMÄKI /
zdarma, 50 Kč
Hrají: Sakari Kuosmanen,
Režie: SAM PECKINPAH /
Kati Outinen, André Wilms,
Hrají: James Coburn, Kris
Markku Peltola, Elina Salo,
Kristofferson, Richard JaeOuti Mäenpää ad.
ckel, Katy Jurado, Chill Wills, Peckinpah geniálně smíchal takový
Neotřelé - jak filmově, tak hudebPoslední němý film ně. Prostě naprosto neokoukaný a
Barry Sullivan, Jason Ro- melancholický vyprávění o konci jed20. století. Svérázný voňavý květ evropské kinematografie,
bards, Bob Dylan, R. G. Arm- noho přátelství s klasickým drsným
westernem o šerifovy hledajícím vravypravěč Aki Kaurismä- který dokáže plně vtáhnout a pohltit
strong, Luke Askew ad.
ki natočil černobílou na hodinu a dvacet minut do svěSam Peckinpah snil ha - to vše navíc s naprosto úchvatJuhu podle stejno- tů, které jsou už skoro jedno století
o uměleckém díle, nou hudbou Boba Dylana, kterej si
jmenné předlohy z vzdálené od dnešního diváka. Krásná
natočil však mno- tu zároveň střihnul jednu z vedlejroku 1911 od finského pocta němému filmu a zároveň jeho
hem víc: fascinující, ších rolí chlápka s nožema. Takže
klasika Juhaniho Ahoa. slušný sparingpartner, jenž se z ringu
časem
nedotknutel- film je jednak hodně drsnej, kde se
Juhani Aho patří mezi jen tak vyhodit nedá, neboť jeho kvanou, drsně lyrickou mrtvoly počítaj do desítek, a zároveň
nejvýznamnější finské lity jsou nesporné.
podívanou, jež je smutnej. Navíc ty dvě hodiny skvěle
utečou a Peckinpah měl štěstí na
i obecně skandinávs- k212 - www.csfd.cz
stejně tak „uměním“
herce, Kristofferson v jedný ze svejch
ké spisovatele první
jako
„diváckým“
prvních rolí se tváří jak největší dobpoloviny 20. století. Mj. i vlivný novinář a první profesionálfilmem… Vypráví v
rák, chlápek, kterýho by okamžitě
ní finský literát se ve své prozaické tvorbě vypořádával s
ní o krachu mužného
člověk pozval na pivo, ale nemá proprincipy realismu. Román Juha patří mezi jeho nejslavnější
přátelství, ale i o blém kohokoliv rozstřílet na hadry.
díla, tak i proto se dočkal již několika filmových zpracovsoumraku celého jed- Obdobně je na tom Coburn, kterej se
ání. Filmová adaptace v podání Aki Kaurismäkiho je ale
noho světa a celého ale přecejen místy chová jak hajv mnoha směrech neortodoxní. V době vyspělé filmové
filmového žánru. A zl. Takže celkově skvěle natočenej,
technologie a rozvinutých vyprávěcích postupů se režisér
především o sobě. Tah- skvěle obsazenej, s úžasnou hudbou,
rozhodl natočit film o Juhovi jako němý. Důvodů pro takole země stárne a já chci perfektníma drsnejma scénama a
vý přístup může být několik. Jednak jde zjevně o pokorný
zestárnout s ní, říká perfektní melancholickou atmosféhold průkopníkům kinematografie, mj. i proto že v době
Pat Garrett bývalému rou westernu - jeden z nejlepších, co
němého filmu byl román Juha prvně publikován (1911)...
kumpánovi a záhy jsem kdy viděl.
Juha s manželkou Marjou žijí spokojeně na svém venkovsnato soupeři z protější B!shop - www.csfd.cz
kém statku, většinu času pracují na poli, jehož produkty pak
strany zákona Billymu
prodávají na trzích. Vše změní porucha automobilu, kvůli
Kidovi. Zdůvodňuje
tak rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerifské hvězdě níž musí v domku manželů nechtěně strávit dva dny světák
a zároveň ho přinutilo k nenáviděné misi - dopadnout Shemeikka. Je úplně jiný než Juha, není tak opotřebovaný
Kida a předat jej spravedlnosti. Další z Peckinpahových životem a hlavně zná velký svět. Semínko rozvratu je zasnímků, drasticky prostříhaných studiem bez režisérovy seto a naše hrdiny čeká těžká zkouška charakteru a vztamožnosti zasáhnout, se vrací k modelu dvou přátel, kteří hu. Juha je film, který v Kaurismäkiho filmografii vyčnívá z
jsou z vlastní či cizí vůle donuceni namířit kolty proti několika důvodů. Například do krajnosti dovedenou tensobě. Stejně jako v Divoké bandě však i v dalším z mel- dencí minimalizovat verbální projev. Navíc je zde zřetelně
ancholických westernů krvavého Sama přátelství trvá až deklarován cinefilní status Kaurismäkiho tvorby. Místo letdo smrti jednoho z jeho aktérů. Násilné přerušení života mých odkazů na tvorbu Roberta Bressona či hollywoodje věc naprosto bezvýznamná, peckinpahovští hrdi- ských klasiků je zde bez jinotajů vyjádřen laskavý vztah k
nové smrt se stejnou lehkostí rozsívají i přijímají. James umění pohyblivého obrazu. Film získal na festivalu Camerimage
Coburn coby Garrett dokazuje, že ani více než deset let v polské Toruňi Bronzovou žábu za nejlepší kameru (Timo Salminen).
po Sedmi statečných neztratil nic na stoickém klidu a
přesné mušce, jen své umění ovládat nůž zde přenechal
poněkud překvapivě obsazenému Bobu Dylanovi, jinak
autorovi nepřeslechnutelného hudebního doprovodu
filmu. Oba dva ovšem zůstávají ve stínu začínajícího
Krise Kristoffersona, dosud pouze známého zpěváka a
skladatele. Legendární postava Divokého západu William
Bonney alias Billy Kid je v jeho podání zneklidňující, hravý,
nebezpečný, uhrančivý i tak šarmantní, jak jen po třídenní
jízdě vysočinou může být. Konec monopolu!

Orchestr Berlínských filharmoniků
a Magdalena Kožená
Přímý HD přenos v kině Hvězda

27. 1. v 19.30 hod.

V rámci projektu Digital Concert Hall zahrají Berlínští filharmonikové v sezóně 2011/2012 koncert pro přímý přenos do kin, který se bude vysílat nejméně do 53 kinosálů po celém Německu a 21 kinosálů v Evropě. V pátek 27.
ledna 2012 od 19.30hod. bude orchestr Berlínských filharmoniků v přímém přenosu řídit světoznámý dirigent Sir Simon Rattle. Sólistkou v Biblických písních Antonína Dvořáka a Rückert-Lieder Gustava Mahlera bude česká mezzosopranistka (a manželka Sira Simona Rattla) Magdalena Kožená. Koncert zahájí Le tombeau de Couperin Maurice Ravela
a uzavře Symfonie h moll, takzvaná „Nedokončená“ Franze Schuberta. Kromě samotného koncertu nabídne přenos i podrobné seznámení s interpretovanými díly a přestávkový program, ve kterém bude možné nahlédnout do pracovního
procesu Berlínských filharmoniků.

Předprodej v kině Hvězda zahájen! Vstupné: 300 Kč.

Dárkové poukazy kina Hvězda v prodeji
Městská kina Uh. Hradiště nabízí dárkovou formu poukázek v hodnotách 250 Kč, 500 Kč,
750 Kč a 1.000 Kč s bonusem filmového DVD. Poukázku lze uplatnit na všechny
pořádané akce organizace (filmová představení, koncerty, divadla apod.). Tato nabídka
se může stát příjemným dárkem pro přátele, rodinné příslušníky nebo hodnotnou
odměnou zaměstnancům a obchodním partnerům. Poukázky jsou k vyzvednutí na
pokladně kina Hvězda dle otevírací doby.

