BŘEZEN

Město Krupka
Přehled kulturních a společenských akcí
Kontakt: Městský úřad Krupka
Tel.: 417 803 131
E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz

Kulturní zařízení města Krupka, Komenského 202, 417 42 Krupka 1; Tel.: 723 135 703 (p. Fišer);
E-mail: kulturakrupka@seznam.cz;

Kulturní zařízení města Krupka
srdečně zve na

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
s oslavou MDŽ!
„Mezinárodní den žen“ pořádáme
v restauraci Na Střelnici v Bohosudově
v neděli 5. března od 15 hodin, vstup 30 Kč,
… a v kulturním domě MLÝN v Unčíně
v neděli 12. března od 15 hodin, vstup 40 Kč.
Oblíbená taneční zábava nejen pro dříve narozené!
Nezůstávejte doma, přijďte mezi nás!
.................................................................................................................................................

Kulturní zařízení města Krupka
srdečně zve na

VELKÝ DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL!
Zábavné odpoledne se soutěžemi a diskotékou
se koná v sobotu 11. března od 14 hodin,
v MaxiClubu KOLOSEUM, vstup 25 Kč.
Vezmi si na sebe kostým svého oblíbeného hrdiny
a přijď si s kamarády užít spoustu legrace!
.................................................................................................................................................

Březen - pravidelné akce Kulturního zařízení města Krupka


každou neděli od 15 hodin

„SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE“
Taneční zábava pro starší generaci.
Restaurace Na Střelnici, vstup 30 Kč.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Základní umělecká škola Krupka
srdečně zve na

BŘEZNOVÝ KONCERT
žáků a pedogogů, který se koná
v úterý 7. března od 16.30 hodin,
v Domě kultury Krupka - Olympie,
vstup zdarma.

Přijďte si poslechnout naše mladé talenty a
strávit večer s příjemnou hudbou.
.................................................................................................................................................

Taneční skupina MIXDANCE
zve všechny na BLÁZNIVOU

PEPÍKOVSKOU ZÁBAVU
s tématem „CHARLESTON“
- retro oblečení vítáno do KD MLÝN v Krupce - Unčíně

v sobotu 25. března od 20 hodin,
hraje skupina ALIBI.
Vstupné 130 Kč, předprodej na tel. č.: 775 151 517
.................................................................................................................................................
KINO KRUPKA
e-mail: kinokrupka@seznam.cz


Program kina Krupka – březen
6.3. pondělí

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby,
než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se
rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku
do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně
skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník.
Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit. Hrají: Petra Hřebíčková,
Jiří Langmajer, Miroslav Táborský a Ondřej Vetchý.

Romantická komedie/ČR/2016/97min./od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč.


13.3. pondělí

DÍTĚ BRIDGET JONES
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu
slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Stačí v doprovodu kolegyně
navštívit odvázaný hudební festival a „štěstí"je hotovo. Komedie s Renée Zellweger a Colinem Firthem.

Romantický/Velká Británie, Francie, Irsko, USA/2016/123 min./od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč.


20.3. pondělí / pro děti

KUNG FU PANDA
Hlavním hrdinou animované komedie je roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten musí v akcí a
vtipem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových polévek stane
legendární Dračí bojovník.

Komedie/USA/2008/92 min./od 17.30 hodin, vstupné 25 Kč.

 27.3. pondělí
JÁ, KOCOUR
Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli,
je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Neváží si oddané manželky Lary, zanedbává
dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce
kočku. Tom se náhodou ocitá ve zverimexu podivínského Felixe Perkinse. Svérázný majitel přesně ví, co Tom
potřebuje: velkého kocoura jménem pan Fuzzypants. Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení
zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu
dává jasné ultimátum: má týden na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane
chlupatým kocourem. V hlavních rolích Kevin Spacey a Jennifer Garner.

Rodinná komedie/USA/2016/87 min./od 17.30 hodin, vstupné 25 Kč.

.................................................................................................................................................
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CVRČEK Krupka
www.ddmcvrcekkrupka.cz; e-mail: ddm1.krupka@seznam.cz
Tel.: 724 681 771

CVRČEK srdečně zve na

ZIMNÍ KARNEVAL PRO DĚTI,
který se koná v sobotu 4. 3. od 16 hodin
v DDM Cvrček, Sídliště 605 (Hamry), Krupka.
Přijďte si užít spoustu zábavy - budeme si hrát, tancovat a soutěžit!
Vyhrává každý! Vstupné 10 Kč.

CVRČEK srdečně zve na
SEMIFINÁLE 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE

CVRČEK HLEDÁ TALENT,
které se koná v sobotu 11. 3. od 16 hodin
v DDM Cvrček Sídliště 605 (Hamry), Krupka.
Uzávěrka přihlášek 6. 3., trému nechte doma! Vstupné diváci 10 Kč.

.................................................................................................................................................

