STRANA 8

KULTURA - INZERCE

Tipy na vánoční dárky z Koruny:

DvojCD radotínských hudebníků
je pokřtěné a v prodeji
Po více než roční přípravě vyšla druhá
kompilace mapující současnou hudební
scénu v Radotíně. Ve čtvrtek 9. listopadu večer bylo dvojalbum pokřtěno za
účasti mnohých, kteří se na jeho tvorbě
podíleli – a že jich bylo požehnaně.
Patronát nad vznikem dvojCD Radotínská hudební scéna 2 převzal opět
starosta Mgr. Karel Hanzlík. Velký
podíl práce při koordinaci celého
projektu ovšem odvedl (stejně jako
minule) ManPetty Neuman, kterému
rovněž patří velký dík, stejně jako
Miloši Ráblovi; ten se ujal nahrávání
se všemi interprety.

Po roční práci ve studiích a jejím
dalším následném zpracování tu tedy
jsou nové desky. A jsou pokřtěné.

Šampaňským. Křtu se vedle starosty
Hanzlíka ujali oba zmínění pánové,

Bojíte se zubaře?
Kladenské divadlo V.A.D. je v Radotíně již velmi oblíbené a téměř vždy
zcela vyprodané. Své Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka tu už představilo,
ale určitě s nimi upěje i tentokrát.
Jejich hry jsou vždy autorské, originální a vtipné, jejich představení
patří vždy mezi to nejlepší z amatérské
scény a vždy bodují na divadelních
festivalech i na Jiráskově Hronovu,
stejně jako například Radotínu milé
Kočovné divadlo AD Hoc.

Na podzim se v Koruně odehrála jejich rodičovská terapie Píseček a v lednu si zase kladenští trochu zavrtají
nejen do našich zubů, ale i do bránic.
Představení má podtitul Nevkusná
interaktivní hra z prostředí zubní
ordinace.
Čím víc se bojíte zubaře, tím lépe si
vychutnáte tento kus:

Divadelní spolek Rámus: V prdeli
Tato velmi slušná pohádka pro dospělé o tom, co všechno může natropit
neomezená moc, zabodovala na nejednom divadelním festivale a dobyla
i Jiráskův Hronov 2017. Jakkoli zní
název drsně, jde o snad jediný vulgarismus, který v této roztomilé hříčce,
vzdáleně motivované arabskou po-

hádkou Aladinova kouzelná lampa,
zazní.

dále zpěvák, kytarista a skladatel
Honza Kalousek, mezinárodně uznávaná sopranistka Markéta Fassati
Mátlová – ta kvůli křtu dokonce zkrátila svou svatební cestu! – a oba moderátoři večera – Roman Ondráček a Miloš Pokorný, tedy Těžkej Pokondr.
Společné dítě je na světě, pokřtěné –
a teď už jen čeká, jak se bude líbit. Během křestního večera zaznělo několik
písniček od těch, kdo se na jeho vzniku podíleli: Markéty Fassati Mátlové
a Honzy Kalouska, Alice Bonde, Moniky Pavlačkové a Nolemu.
To byla ale jen první ochutnávka – obě desky toho nabízejí daleko
víc. K dostání jsou v Kulturním středisku Radotín v domě U Koruny, cena
byla stanovena na 200 Kč.
Svatopluk Novák je vzorný manžel a skvělý dentista. Jeho jedinou
nevýhodou je, že bývá poněkud
nerozhodný. Od toho jsou zde ale diváci, aby mu poradili. Tato autorská
komedie divadla V.A.D. je se svými
115 reprízami nejhranější a ve svém
repertoáru ji už mělo několik amatérských i profesionálních divadel.
Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka – sobota 27. ledna
v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny

Co byste udělali vy, když byste drželi džina v láhvi a mohli si přát cokoli?
Vezměte celou rodinu (děti raději až
od 12 let) a přijďte se zasmát i popřemýšlet.
Rodinné divadlo z Plzně to s diváky
opravdu umí.
V prdeli v pátek 12. ledna
od 19.00 hodin – Kulturní středisko
Radotín v domě U Koruny
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Dragoun zavzpomíná na Peroutku
Na klubové scéně Milana Peroutky vystoupí ve čtvrtek 25. ledna od 19.00 hodin
už potřetí vynikající klávesista, zpěvák
a skladatel Roman Dragoun.
Tento osobitý muzikant působí na

české hudební scéně již řadu let. V osmdesátých letech byl členem legendární
brněnské kapely Progres II, v níž vynikl především na dvojalbu „Třetí kniha
džunglí“. Se skupinou Futurum natočil
dvě alba: „Ostrov Země“ a „Jedinečná
šance“. Poté se společně s Michalem
Pavlíčkem podílel na veleúspěšném

projektu Stromboli. Publiku se také
představil jako Ježíš v hlavní roli muzikálu „Jesus Christ Superstar“. Dále pak
exceloval v muzikálu „Apokalypsa“.
Natočil čtyři sólová alba: Stín mý
krve, Slunci blíž, Otlučená srdce a zatím posledním akustickým albem je
Piano. V roce 2012 byl posluchači Radia Beat vybrán do Beatové síně slávy
v kategorii „Osobnost“.
V současné době, kromě jiných
aktivit, koncertuje se skupinou Futurum, Progres II., His Angels,T4 a Supergroup.
Radotínský koncert Romana Dragouna je věnován tragicky zesnulému
bubeníkovi kapely Olympic Milanu
Peroutkovi, který by v lednu 2018
oslavil své 54. narozeniny.

Horký tip na dárek: 10 lekcí salsy
V KS U Koruny od 14. ledna 2018 začíná výuka pro začátečníky i pokročilé,
ženy a muže, jednotlivce i páry, kteří se
chtějí naučit základy latinskoamerických tanců, jako jsou salsa, bachata,
merenge, mambo, rumba a další.
Ku rz ov né je 1.9 0 0 Kč z a k u rz
(1 lekce - 60 min.) s lektorem Hanse-

rem Raúlem Estenoz Verdeciou z Kuby, tanečníkem, choreografem a učitelem tance. Pořádá LatinArte s.r.o.

Tchyně v domě
U Koruny

mu mladého manželského páru, v němž ona touží po dítěti, on nikoliv. Jí se
zachce rady vlastní matky, má ovšem
ještě dvě macechy. Sluha Wellmin přivede svého pána na myšlenku pozvat
na návštěvu všechny matky najednou.
Jejich příjezd roztočí děj plný zvratů.
Situaci svou přítomností navíc komplikuje zelinářka ze sousedství, která
začíná v nepřehledné situaci sledovat
své vlastní zištné zájmy…

Gaudium chystá v sobotu 13. ledna
v Kulturním středisku Radotín druhou
reprízu svého nového představení –
a všechny radotínské (nejen) diváky na
ni srdečně zve.
Po vyprodané premiéře v listopadu,
divadelní spolek Gaudium uskutečnil
začátkem prosince první reprízu, která opět zaplnila všechny židle Koruny.
Na programu byla komedie z anglického venkova Tchyně v domě.
Hra pojednává o zásadním problé-

Kontakt pro případné dotazy –
tel.: 602 311 818, e-mail: info@latinarte.cz
Informace o pořadateli a lektorovi
najdete na www.latinarte.cz

Gaudium: Pokoj s tchyněmi –
13. ledna od 19.00 hodin
v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny

Dostupné byty
Radotín
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INVESTOR:

IBS-ROKAL, s.r.o.

Tel.: 604 363 481
www.maly-mlyn.cz
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