
DUBEN 2023

05.04.2023 19:00 (st)
PUSŤTE MĚ VEN!
Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke
svému významnému životnímu jubileu příhodně
vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí
opravdu mimořádnou hereckou příležitost v podobě
postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce
de Guérande. A pozor, autor připravil pro Joce a
hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně
překvapivý konec!
Vstupné: 450 Kč (KC-pas)

07.04.2023 20:00 (pá)
DISCOPŘÍBĚH LIVE - ZPÁTKY DO MINULOSTI
Taneční večer s DJ Martinem Hájkem (moderátor
Radia KISS), DJ Martinem Peškem a hostem večera
Klárou Kolomazníkovou (EX-HOLKI).
Vstupné: 200 Kč 

13.04.2023 19:00 (čt)
DUO JAMAHA
POP-ZÁBAVA pro všechny věkové generace, to je
hudební skupina DUO JAMAHA, která působí na
hudební scéně již od roku 1996. 
Složení: otec (Alfons) a syn (Marián) Kotvanovi.
Hudební skupina má na kontě 3 zlaté a 3 platinové
desky za prodej hudebních nosičů, dále ocenění pro více
autorských písní v anketě „Zlatý šlágr“.
Vstupné: 300 Kč (KC-pas)

16.04.2023 15:00 (ne)
ČIPERKOVÉ - PÍSNIČKOZEM
Populární dětská kapela Čiperkové vystoupí i u nás. Těšit
se můžete na písničky, které pobaví děti, rodiče, babičky i
dědy. Vystoupení je vhodné i pro nejmenší, protože se na
něm nemusí v klidu sedět, ale naopak si děti zatancují,
zazpívají a zadovádí. Po vystoupení se Čiperkové s
každým rádi vyfotí. Představení trvá hodinu. 
Předprodej zde: https://www.ticketlive.cz

14.04.2023 19:00 (pá)
ŽLUTÝ PES
Žlutý pes je česká rocková kapela působící od roku
1978. Jejím zakladatelem a frontmanem je Ondřej
Hejma. Skupina zahrála množství koncertů, získala
Zlaté desky a Ceny akademie populární hudby Anděl.
Mezi hity skupiny patří písně „Sametová“, „Modrá je
dobrá“, „Náruživá“.
Vstupné: 350 Kč (KC-pas)

15.04.2023 19:00 (so)
DEVÍTKA
Devítka je folková hudební skupina, založená v roce 1992. 
V jejím středu je kytarista, zpěvák a skladatel Honza
Brož. Patnáct let jste ho spolu s Jindřiškou Brožovou
mohli vídat i ve skupině Žalman a spol. Devítka se opírá o
původní repertoár Brožových melodických písniček s
citlivými, většinou romantickými texty.
Vstupné: 200 Kč (KC-pas)

24.04.2023 19:00 (po)
MIROSLAV DONUTIL - NA KUS ŘEČI
Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, jsme
připravili opravdovou lahůdku! V dubnu zavítá do
Klášterce nad Ohří populární český bavič a herec
MIROSLAV DONUTIL. Přijede představit jednu ze svých
one man show, které mají vždy velký úspěch. Miroslav
Donutil je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších
českých herců, komiků a vypravěčů.
Vstupné: 450 - 490 Kč

21.04.2023 18:00 (pá)
ZDUŠEHRANÍ
Poklidné i dynamické, ale vždy laskavé hudební večery
se skupinou Janek & kapela a jejich hosty. Další pozvání
přijala LENKA SLABÁ A TRIOLLA Zdenek Schwager,
Luboš Stráník a Áda Vostrý.
Vstupné: 190 Kč (KC-pas)

22.04.2023 19:00 (so)
VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI
Dojemná, vtipná, interaktivní inscenace o hledání
důvodů, proč žít.  Chlapec má za 80 minut jeden jediný
úkol – přesvědčit nejen svou matku, že na světě existuje
milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet…
Daniel Krejčík byl za svůj výkon pro jednoho herce a
publikum oceněn redakcí portálu i-divadlo.cz v kategorii
Mužský herecký výkon roku 2018 - obor činohra.
Vstupné: 350 (KC-pas)

12.05.2023 19:00 (pá)
BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO
Hudba Conduranga je žánrově nezařaditelná, mísí se 
v ní šanson s latinskými a „budějovickými 
a proseckými“ rytmy. 
Tvůrčím jádrem kapely je oblíbená herečka Barbora
Hrzánová, která skládá muziku již od třetí třídy. Z
jejího pera pochází většina písní, a to jak po textové,
tak i hudební stránce.
Vstupné: 350 Kč (KC-pas)

18.05.2023 19:00 (čt)
KAREL PLÍHAL
Karel Plíhal je nejen český kytarista, zpěvák, aranžér,
textař, ale i hudební režisér. Jednočlennou kapelu Karla
Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel
potkal na hudební škole v Hradci Králové.
Vstupné: 250 Kč (KC-pas)

13.05.2023 20:00 (so)
AC/CZ
Nejúspěšnější AC/DC tribute kapela v České
republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v
zahraničí. Kapela působí na scéně od roku 2010 a
ročně odehraje přes 100 koncertů v České republice,
Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu. Můžete se
těšit na velkou divadelní a koncertní show s
originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně
precizní interpretací. 
Vstupné: 250 Kč

PŘIPRAVUJEME

25.05.2023 19:00 (čt)
RAPPER
Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska
k hudbě a touha učit se? Příběh, který Vás rozesměje,
dojme a zahřeje u srdce. Život je plný překvapení. 
Vstupné: 350 Kč

19.05.2023 19:00 (pá)
TECHTLE MECHTLE - DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
Travesti skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém
pořadu posvítí na to, jak vypadá takové manželství po
30 letech pod jednou střechou.
Vstupné: 390 Kč 

Více informací na stránkách kultura.klasterec.cz

KONTAKTY
Vedoucí střediska
Mob.: +420 702 053 736
E-mail: kcvedouci@email.cz

Produkce, zvuk, světla
Mob.: +420 777 212 674
E-mail: kczvukar@email.cz

Produkce, pronájmy, přednášky
Mob.: +420 774 404 488
E-mail: kcprodukce@email.cz

Rezervace vstupenek
Mob.: +420 702 499 085
E-mail: a.trejbal@seznam.cz

VERNISÁŽE
30.03.2023 17:00 (ČT)
OBRAZY STUDENTŮ VÝTVARNÝCH KURZŮ JANY SÁDRIKOVÉ
Vernisáž výstavy obrazů.
Výstava obrazů potrvá do 03.05.2023

DEN ZDRAVÍ 12.4.

04.04.2023 9:30 - 10:30 (út)
NADĚJE
Každé úterý od 04.04. do 02.05.2023, mezi 9:30-10:30 hod
máte možnost se dotázat v KC každé úterý pracovnic z
dluhové poradny a terénních programů na cokoliv, s čím
byste potřebovali pomoci či poradit. Pracovnice nabízejí
sociální poradenství, poradenství k řešení dluhů,
doprovody na úřady či k lékařům, sepsání odvolání,
sepsání návrhů na rozvod a jiné činnosti. Nestyďte se přijít
poradit. 
S pozdravem, NADĚJE.

JAK SE SPRÁVNĚ STRAVOVAT - MARKÉTA STRNADOVÁ
12.04. od 17:00 hodin.
Vstupné: 90 Kč

MUDR. KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ
Mýty a pověry o zdravém životním stylu z pohledu lékaře.
12.04. od 19:00 hodin.
Vstupné: 200 Kč14.05.2023 16:00 (ne)

O PEJSKOVI A KOČIČCE - JAK ZACHRÁNILI HRAD
Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého
domečku vydat na výlet. Najednou se z ničeho nic
zatáhne a přižene se silná bouřka s deštěm a
kroupami. Pejsek s kočičkou se proto rychle schovají
v nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili. Bouřka
však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu
přenocovat. V noci je probudí prapodivné zvuky,
které je tak trochu vyděsí.
Vstupné: 100 Kč (KC-pas)

PŘEDNÁŠKY + KURZY
01.04.2023 9:00 (so)
KURZ KRESBY PASTELEM - JANA SADRIKOVÁ
OD 9:00 - 15:00 HOD.
Kurz je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé.
Předprodej na stránkách kultura.klasterec.cz 
nebo osobně na pokladně Kulturního centra.
CENA: 1 050 Kč (veškerý materiál v ceně)

11.04.2023 16:00 (út)
KURZY AKROBACIE NA ŠÁLÁCH
Taneční obor Základní umělecké školy ve
spolupráci s Kulturním centrem pořádá kurzy
akrobacie na šálách s lektorkou Eliškou
Fialovou.
16:00 - 17:30 děti, 17:45 - 19:15 dospělí
termíny: 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.
cena 500,- / 90 minut / Kontakt: 776 135 147

18.04.2023 18:00 (út)
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - FIAT PANDA
Od Nordkappu k Sahaře autíčkem na klíček, aneb
pandemická pandalizace letních dovolených. 
Přijďte si poslechnout, co vše se dá zvládnout během
letní dovolené (nebo tří), bez sponzorů, štábu,
doprovodného vozidla i technické podpory profesionálů!
Vstupné: 100 Kč

25.04.2023 18:00 (út)
TANCE DÁVNÝCH TRADIC - KARLA FRIDRICHOVÁ
SETKÁNÍ se sebou samým a propojení se s dalšími lidmi
prostřednictvím tanců dávných tradic. Budeme zpívat
mantry s živým hudebním doprovodem.
Vstupné: 150 Kč

30.04.2023 15:00 (ne)
PÁLENÍ ČARODEJNIC
PROGRAM: HUDEBNÍ DIVADLO HNEDLE VEDLE -
COUNTRY KAPELA MAKOVEC - SOUTĚŽE PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ - OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ /VLASTNÍ/ - SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ MASKU ČARODĚJNICE - SKÁKACÍ HRADY - 
Vstupné: 50 Kč

09.04.2023 10:00 (ne)
KLÁŠTERECKÉ VELIKONOCE
Velikonoční odpoledne v Kulturním centru v Klášterci
nad Ohří. Program: ►10:00 BAMBULÍKOVO
KOUZELNÉ VELIKONOCE - show pro děti ►11:00
TANCUJEME PONGO - Mateřská škola Bruslička
►11:15 DRC k obědu - koncert ostrovské folk-country
kapely ►13:00 PLZEŇŠTÍ PEPÍCI - harmonikáři z TV
Šlágr ►14:30 ASI 20 !? - klášterecké cover trio Míša,
Honza a Marcel ►15:45 JARO JE TU! - hudební
divadlo Hnedle vedle ►17:00 RedStar a Black
Summer - koncert ZUŠkapel ve Violce Dále
připraveny dílničky pro celou rodinu, pletení
pomlázek a velikonoční jarmark (keramika, hračky,
vitráže, pletené tašky, bylinky, přírodní kosmetika).
Vstupné: ZDARMA

https://cs.wikipedia.org/wiki/1978_v_hudb%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Hejma
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_(cena)

