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Vážení příznivci,
Přejeme Vám vše nejlepší v novém roce a doufáme, že Vás nadále budeme těšit pravidelným zasíláním přehledu akcí a novinek.
12. 2. 2017 od 15,00 Karneval show (Jirkovské divadlo)
Pořad plný bezprostředního humoru, dětských písniček, soutěží a řádění s Tomášem a jeho
kamarády.
Vstupné: 50,- Kč

15. 2. 2017 od 19,00 Jazzový koncert Femi
Temowo Trio (Jirkovské divadlo)
Jeden z nejlepších a nejžádanějších evropských kytaristů, hlavní postava jazzového
tria právě objíždí Českou republiku.
Co uslyšíte? Vlastní jazzové skladby říznuté africkou hudbou a world music v podání tří
nástrojů a muzikantů. Femiho výjimečné kytarové umění doprovodí na kontrabas Petr
Dvorský a za bicí se posadí Kamil Slezák. V některých skladbách zazní i Femiho zpěv,
ovlivněný africkými písněmi. A že to bude jazz opravdu prvotřídní, svědčí i výčet
úspěchů Femiho Temowa. Asi nejzásadnější je spolupráce se slavnou a svéráznou
zpěvačkou Amy Winehouse. A nebyla to spolupráce ledajaká - dva roky byl jejím
dvorním kytaristou a absolvoval s ní dvě velká evropská turné a rozsáhlou britskou
šňůru. Hrál ale i s dalšími hvězdnými hudebníky, v roce 2012 byl dokonce v jazzové
kategorii nominován na cenu MOBO (Music of Black Origin Awards).
Femi Temowo - kytara, zpěv • Petr Dvorský – kontrabas • Kamil Slezák – bicí
Vstupné: 150,- Kč

17. 2. 2017 od 16,00 Kocour v botách (podkroví jirkovské knihovny)
Divadelní představení pro děti od 3 let v podání oblíbených Toy machine.
Loutková pohádka se zpěvy a ptačím sborem.
Když jeden bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, že dostat kocoura je
smůla. O to víc, když je to vegetarián a myši má za kamarády. Přátelství
je ale někdy mnohem víc než půlka království a princezna k tomu. Veselý
příběh na motivy známé pohádky bratří Grimů, u kterého si s námi
zamňoukáte známé mňaulodie.
Vstupné: 20,- Kč

24. 2. 2017 od 20,00 Benefiční ples Cesty proti bolesti (Jirkovské divadlo)
Nadační fond Cesta proti bolesti si Vás dovoluje pozvat na
benefiční ples.
Hudební doprovod: Miniband company
Moderátor: Lukáš Budai
- TERRY DANCE COMPANY
- STREET HARD WORKERS
- SVĚTELNÝ MÁG DANIEL - LED SHOW
- tombola, soutěže, fotokoutek
Vstupné: 200,- Kč (předprodej vstupenek v jirkovském
Informačním centru v Kostelní ulici, tel.: 474 684 560)
Výtěžek z plesu je určen Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti na pomoc handicapovaným z Jirkova a okolí.
Ples je realizován za podpory města Jirkova.

17. 3. 2017 od 19,00 Divadelní představení NA MĚLČINĚ (Jirkovské
divadlo)
Autor: Frank Houtappels
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora Munzarová a Miroslav
Vladyka
Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké
příležitosti pro ženy – herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je.
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu
času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou
rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím,
čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i
trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Tři ženy
rekapitulují po smrti manžela a otce svůj život. To, kam se dostali a co je čeká.
Život je ale velmi zvláštní a najednou se ocitnete tam, kde byste to nejméně
čekali. Například v Thajsku…
Vstupné : 320 Kč, předprodej v Informačním centru Jirkov - Kostelní ulice (474
654 265)

18. 3. 2017 od 19,00 Veselice ku příležitosti 70. výročí vzniku první české
lidové knihovny v Jirkově (Jirkovské divadlo)
18. března slaví jirkovská knihovna SEDMDESÁTINY!!! Přijďte ji podpořit do
Jirkovského divadla! Kromě připraveného programu vám k poslechu i tanci
zahraje kapela 4. cenová.
Vstupné 150,- Kč (Lístky budou v předprodeji v městské knihovně a v infocentru
od 7. února)
Veselice je pro dospělé a děti od 15 let.

25. – 26. 3. 2017 Workshop „Portrét a akt s Robertem Vano na zámku“
(zámek Červený Hrádek)
Fotografický dvoudenní workshop s profesionálním fotografem Robertem
Vano.
Cena workshopu: 4.800,- Kč vč. DPH
Lektor: ROBERT VANO
Počet účastníků: max 10
Pořádá agentura OLIVEART a KVIZ Jirkov p.o.
Pod vedením Roberta Vana si vyzkoušíte fotografování profesionální i
amatérské modelky a modela, aktů a portrétů v přirozeném světle, nahlédnete
osobně do tajů, inspirace a zkušeností RV.
Robert Vano začínal jako kadeřník v Americe, kde se vypracoval na asistenta
legendárního Horsta P. Horsta, od r. 1984 je samostatným fotografem v New
Yorku, Miláně a Paříži, od roku 2009 působí jako umělecký fotograf v Praze. RV
fotografuje nejraději černobílé portréty, akty a zátiší při denním světle, které je
dle něj nádherné a opravdu to nejlepší. V roce 2010 získává Evropskou cenu

Trebbia za tvůrčí činnost.
Co všechno bude na programu WS:










úvod lektora – představí své dílo
jak fotografovat portrét a akt
co je to výtvarný akt
komunikace a práce s modelem
jaké jsou časté chyby při focení a jak se jich vyvarovat
zhodnocení pořízených snímků při diskuzi a promítání na plátno
posezení s Robertem Vano
možnost pořízení fotografie účastníka lektorem workshopu
účastník na vyžádání obdrží Osvědčení o absolvování dvoudenního kurzu

PROGRAM:
Sobota od 10:00 do 20:00
- Teoretická a praktická část workshopu

Neděle od 9:00 do 13:00
- Praktické fotografování

Ještě pár organizačních věcí k WS:
Vybavení: doporučujeme digitální fotoaparát, abyste mohli vidět své fotografie okamžitě. Zároveň je dobré si vzít notebook, na němž
se dají fotografie stahovat a prohlížet. Může se Vám hodit stativ či dálková spoušť – není podmínkou.
Přihlášení na workshop: Olive Art - Umělecká agentura | info@olive-art.cz | +420 603 201 052
Rezervace ubytování v hotelové recepci: 474 684 560

Vážení návštěvníci, v době od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 bude z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce Rytířského sálu uzavřen prohlídkový okruh zámku.

