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TAMDOLETMA vystoupí
s kapelami Lety mimo
a Emozpěv 
Turnovská kapela TAMDOLETMA vydala v první jarní
den tohoto roku svoji podzimní desku Strana B. 

Nyní ji představí v jejím přirozeném ročním období
spolu s několika novými a staronovými skladbami pře-
aranžovanými do současného zvuku kapely. Během ve-
čera dále vystoupí Lety mimo, kteří přivezou svůj space-
punk a spoustu písní nabitých samply a taneční ener-
gií v předvečer vydání své zbrusu nové desky re:fresh.
Nesvatou trojici doplní pražští indie-folkoví Emozpěv
se svými hřejivými i chladnými písněmi o naději.

sobota 29. října od 20 hodin
TAMDOLETMA & Lety mimo & Emozpěv 
koncert
KC Střelnice – velký sál
v předprodeji 170 Kč / na místě 200 Kč

Halloween Horror Night
v kině Sféra 
Kdy jindy vyrazit do kina na horor než na Halloween?
Letos si můžeš užít rovnou tři během jediného večera!
Pro hororové maratónce máme navíc připravené zvý-
hodněné vstupné.

Těšte se na horory Ďáblova kořist, Halloween končí
a Sirotek: První oběť, halloweenskou výzdobu a horo-
rovou atmosféru. Před prvním filmem navíc proběhne
losování o tematické dárky. Hororové kostýmy vítány.
V případě, že vyrazíte na všechny tři filmy, můžete
na pokladně kina nebo recepci KC Střelnice uplatnit
slevu a zakoupit si balíček za zvýhodněných 350 Kč.
Před filmem nebo v průběhu večera se můžete zastavit
i v KUSu, který na sebe také vezme halloweenský háv.

neděle 30. října od 17.15 hodin
Halloween Horror Night 
filmový maraton
kino Sféra
balíček 3 filmů 350 Kč / základní vstupné na jeden
film 150 Kč / zlevněné 130 Kč

4TET se vrací 
Vokální seskupení 4TET již téměř devatenáct let udivu-
je diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i herec-
kými výkony a nápady. Po dlouhých šesti letech se
opět vrací do Turnova.

Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým, jako
verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co
ale zůstalo je umělecky plnohodnotný, precizní a při-
tom osobitý projev vokálního seskupení, který se snou-
bí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího
Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný de-
sign kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapi-
vě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího
Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výkony
některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá
nikoho chladným. Vyrazte i vy na koncert s neopako-
vatelnou atmosférou.

úterý 1. listopadu od 19 hodin
4TET 
koncert
KC Střelnice – velký sál 
dle místa k sezení od 590 Kč

TAMDOLETMA

Halloween končí 
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Čile po Chile 
Vydejte se s Kateřinou a Milošem Motani pouští a pra-
lesem až na konec světa.

Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek –
kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gej-
zíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké
araukárie a ledovce. Přístavy pulsují životem, zapadlé
vesnice dýchají poklidem, ledková městečka a tajemné
geoglyfy minulostí. Na severu se rozkládá nejsušší poušť
světa Atacama a úplně na jihu leží Ohňová země – ko-
nec světa.Všude tam se podíváme v rámci dalšího Ces-
tovatelského klubu, který se výjimečně uskuteční v tur-
novském divadle.

středa 9. listopadu 2022 od 18 hodin
Kateřina a Miloš Motani: Čile po Chile 
Cestovatelský klub
Městské divadlo Turnov 
100 Kč

IMUZA představí
Petra Falkenauera
a Elnaru Taghizade
V pokračování podtitulu, který jednou za sezónu před-
stavuje mladé talenty, se setkáme s nadějnými studenty
Petrem Falkenauerem a Elnarou Taghizade.

Petr Falkenauer se začal věnovat hře na klavír v pěti le-
tech v ZUŠ Plasy. Část jeho rodiny pochází z Turnova.
Absolvoval Konzervatoř v Plzni ve třídě prof. Věry
Müllerové, v současné době studuje hru na klavír na
HAMU v Praze u prof. Františka Malého a působí jako
lektor klavírní hry v Piano School Prague. Během stu-
dia spolu s Elnarou Taghizade v kvartetu konzervatoře
získali druhou cenu na mezinárodní soutěži ,,The Art of
Sound“ v Moskvě.

středa 2. listopadu od 19.30 hodin 
IMUZA uvádí – 
Petr Falkenauer & Elnara Taghizade 
Turnovský hudební večer 
Městské divadlo Turnov 
v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

Do divadla míří králíci
z klobouku 

Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna,
se vydávají na cestu kolem světa. Kam je jejich létající
klobouk zanese? Nechte se překvapit. 

Jisté je, že to bude putování dobrodružné. Jaké příhody
je asi čekají na Divokém Západě, za polárním kruhem
či na Měsíci? Známé večerníčkové postavičky ožijí ve
veselém představení plném písniček na motivy knih
Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím klobouku ce-
lý svět. Pohádku zahraje Divadlo Anfas v čele s Petrem
Mikeskou. Vhodné pro děti od tří let.

sobota 5. listopadu od 10 hodin
Bob a Bobek na cestách 
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 
Městské divadlo Turnov 
100 Kč



program kina Sféra

MP = film je mládeži přístupný, 12+ = film je nevhodný do 12 let 
15+ = film je nepřístupný do 15 let. Diváci mladší 15 let nebudou do kina vpuštěni.

Více informací a online předprodej vstupenek na www.kinoturnov.cz
Kino Sféra, Kulturní centrum Turnov, Markova 311, Turnov

čt 27. 10. 10.00 Řekni to psem Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Il Boemo dabing 12+

20.00 Za vším hledej ženu česky 12+

pá 28. 10. 17.00 Adam Ondra: Posunout hranice česky MP

19.30 Il Boemo titulky 12+

so 29. 10. 13.30 Princ Mamánek Dětské odpoledne česky MP

16.30 Coldplay Music Of The Spheres 
Live Broadcast From Buenos Aires Koncert v kině MP

19.30 Královská opera: Madam Butterfly Opera v kině titulky 12+

ne 30. 10. 14.30 Šoumen krokodýl dabing MP

17.15 Ďáblova kořist Halloween Horror Night titulky 15+

19.15 Halloween končí Halloween Horror Night titulky 15+

21.30 Sirotek: První oběť Halloween Horror Night titulky 15+

út 1. 11. 19.30 Světlonoc Filmový klub titulky 15+

čt 3. 11. 10.00 Řekni to psem Kino nejen pro seniory česky MP

17.00 Spolu česky MP

19.30 Hranice lásky česky 15+

pá 4. 11. 17.00 Black Adam titulky 12+

19.45 PSH Nekonečný příběh česky 12+

so 5. 11. 14.30 Princ Mamánek česky MP

17.00 Adam Ondra: Posunout hranice česky MP

19.30 Il Boemo titulky 12+

ne 6. 11. 14.30 Princ Mamánek česky MP

17.00 Za vším hledej ženu česky 12+

19.30 Ennio titulky 12+

po 7. 11. 18.15 Královský balet: Mayerling Balet v kině titulky 12+

út 8. 11. 19.30 Nezanechat stopy Filmový klub titulky 12+
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Za vším hledej 
ženu

Tři kamarádky, tři osudy a tři 
naprosto jiné pohledy na život.

romantický/komedie | ČR | 2022 
105 min. | 12+

Adam Ondra:
Posunout hranice

Jaká je skutečná cena 
za úspěch?

dokument | ČR | 2022 
80 min. | MP

Princ Mamánek

Veselá pohádka o princi, který musí
dospět v budoucího krále.

pohádka | ČR | 2022 
100 min. | MP

Coldplay Music Of The Spheres
Live Broadcast From Buenos Aires

Přenos koncertu slavné skupiny
z Buenos Aires.

koncert | VB | 2022 
150 min. | MP

Královská opera:
Madam Butterfly

Záznam Pucciniho opery 
z Royal Opera House v Londýně.

opera | VB | 2022 
190 min. | 12+ | titulky

Ďáblova kořist

Někdo je zrozen být exorcistou.

horor | USA | 2022 
93 min. | 15+ | titulky

Halloween končí

Michael Myers se vrací 
v závěrečné kapitole hororové ságy.

horor | USA | 2022 
111 min. | 15+ | titulky

Světlonoc

Je to tu zakletý.

mysteriózní/drama | SK | 2022
109 min. | 15+

Nezanechat 
stopy 

Thriller podle skutečné události,
která otřásla Polskem.

drama/thriller | Pol. | 2021 
165 min. | 12+ | titulky

FK FK



kulturní přehled
středa 26. října
19.30 – Městské divadlo Turnov
Eva a Bohuslav Lédlovi – Z domácí scény
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

pátek 28. října
18.00 – KC Střelnice – velký sál 
Slavnostní večer k vzniku republiky
Předávání medailí starosty města a koncert sopranistky
Karolíny Cingrošové.

vstup na akci je zdarma, vstupenky je možné si 
vyzvednout na recepci KC Střelnice

sobota 29. října
12.30 – kino Sféra
Dětské odpoledne s filmem Princ Mamánek 
dílnička pro děti, filmová projekce
Premiéra nové české pohádky s doprovodným
programem. 165 Kč / 145 Kč

16.30 – kino Sféra
Coldplay Music Of The Spheres Live
Broadcast From Buenos Aires
přenos koncertu
Ohromující podívaná ze světového turné kapely
Coldplay na plátně kina Sféra. 250 Kč

19.30 – kino Sféra
Královská opera: Madam Butterfly
Opera v kině 
Pucciniho strhující i srdceryvná opera. 250 Kč / 200 Kč

20.00 – KC Střelnice – velký sál 
TAMDOLETMA & Lety mimo & Emozpěv
koncert
Koncert turnovské party a jejích hostů.

v předprodeji 170 Kč / na místě 200 Kč

úterý 1. listopadu 
19.00 – KC Střelnice – velký sál 
4TET
koncert dle místa sezení od 590 Kč

středa 2. listopadu 
19.30 – Městské divadlo Turnov
IMUZA uvádí
Petr Falkenauer & Elnara Taghizade
Turnovský hudební večer

v předprodeji 140 Kč / na místě 170 Kč

čtvrtek 3. listopadu 
18.00 – kavárna KUS / KC Střelnice – velký sál 
Kavárenský kvíz
soutěž 200 Kč / tým

pátek 4. listopadu 
19.00 – kavárna KUS 
Lent Moyo & She’s in the Trees
Malá (domácí) scéna
Boban a Sissi zahrají svou tvorbu inspirovanou
angloamerickou folkovou hudbou. Jako host vystoupí
liverpoolští She’s in the Trees. vstupné dobrovolné

sobota 5. listopadu 
10.00 – Městské divadlo Turnov
Bob a Bobek
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla! 100 Kč

17.00 – KC Střelnice – velký sál 
Básníci ticha 2022 
hudební festival 

v předprodeji 390 Kč / na místě 490 Kč / 
studenti 200 Kč / děti do 15 let zdarma

pondělí 7. listopadu 
18.15 – kino Sféra
Královský balet: Mayerling 
Balet v kině 
Klasika Královského baletu inspirovaná skutečnými
událostmi. 250 Kč / 200 Kč

středa 9. listopadu 
18.00 – Městské divadlo Turnov
Kateřina a Miloš Motani: Čile po Chile 
Cestovatelský klub 100 Kč

Lent Moyo



programové tipy

Představujeme letošní
Básníky ticha
Festival hudební alternativy se po roce vrací a opět na-
bídne pestrý hudební mix. Turnovští „Básníci“ vznikli
jako vzpomínka na Milana Hlavsu a dnes mají v našem
programu své pevné místo. Již od prvního ročníku fes-
tivalu bylo jasné, že se tato akce nebude nijak snažit
konkurovat velkým komerčním festivalům, ale naopak
se stane téměř rodinnou záležitostí. Přijďte si i vy užít
uvolněnou přátelskou atmosféru, doplněnou pečlivě
vybraným programem a nevyčerpatelnou zásobou
dobrého pití.

PROGRAM

Kluk z Husovky
Písničkář Kuba Horák se v létě minulého roku přihlásil
s autorským projektem Kluk z Husovky. Popovo-folko-
vou partu tvoří, vedle textaře a kytaristy Kuby Horáka,
Petr Kamiš (perkuse, cajon, aranže, zpěv), Martin Habr
(baskytara, klávesy, tahací harmonika, zpěv), David Sin-
ger (housle), Tomáš Hoskovec (elektrická kytara, zpěv)
a Martin Holan (foukací harmonika, zpěv).

Nina Rosa
Kapela slovenské zpěvačky, písničkářky a houslistky
Niny Marinové. Přídavek Rosa si dala podle svojí ba-
bičky, jejíž celoživotní podpora byla pro kariéru vnučky
zásadní. V kapele spolu s ní vystupují ještě kytarista
Antonín Dlapa a akordeonista Michal Mihok. Těšte se
na pestrou směs hudby s prvky jazzu, reggae, folku ne-
bo soulu.

Ladě 
Máte rádi hudbu, která „pohladí po dušičce“? Tak mu-
zika kapely Ladě to asi nebude. Parta sdružená okolo
zpěváka a básníka Michaela Kubesy totiž nenabízí ně-
jaké vymazlené trendy pozlátko, ale spíše syrovost ži-
votem otřískané duše. Písně jsou něžné, plaché i spros-
té a vždy opředeny originálním zvukem kytaristy Petra

Uviry. Velkou předností kapely jsou také jejich živá vy-
stoupení zanechávající velmi pronikavý a intenzivní
dojem.

Zrní 
„Jsme Zrní. Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Na
hudbě nás baví objevovat nový možnosti a kombinace.
Baví nás zkoumat, vyjadřovat a sdílet pocity. Většina
našich písniček vzniká společnou improvizací. Hodně
nás inspiruje příroda, její trvalý principy, krajina, ale
stejně tak vycházíme i ze současný, rychlý, elektronický
doby, která přináší zvuky strojů, měst i nový hudební
možnosti.“

Polanský & Langman
Ve chvíli, kdy se Emül Langman vrací do Prahy a kdy se
Andrej Polanský s rodinou stěhuje z Prahy do Berlína,
se rodí projekt Andrej Polanský wtf Emül Langman. Na
ose Praha-Berlín díky tomu vznikají od roku 2012 nové
alternativní tvary přesahující hranice. Andrej a Emül se
vrací k písním, které již hráli s kapelou All Tomorrow’s
Parties Band a znovu rozebírají materiál do posledního
šroubku, aby pak znovu sestavili nové objekty.

sobota 5. listopadu od 17 hodin
Básníci ticha 2022
hudební festival
KC Střelnice Turnov
v předprodeji 390 Kč / vstupné na místě 490 Kč /
studenti 200 Kč / děti do 15 let zdarma

Kluk z Husovky

Ladě 

Polanský & Langman



KCT informuje

PROGRAM – čtrnáctidenní kulturní přehled Kulturního centra Turnov, s. r. o.
Vydavatel: Kulturní centrum Turnov, s. r. o., IČ: 25958941. Redakce: David Pešek, Romana Holubová, Daniela Weissová, Karel Šírek, Lada
Kefurtová, Pavel Krupař, Sára Mochalová. Grafika a zlom: Michal Janus, Graphis DTP studio, Liberec.Adresa redakce: Markova 311, 511 01 Turnov.
Telefon: 481 322 083. E-mail: romana.holubova@kcturnov.cz. Web: www.kcturnov.cz. Tisk: Tiskárna Zaplatílek (Mírová pod Kozákovem,
Vesec). Distribuce: Kulturní centrum Turnov, s. r. o. Evidováno Ministerstvem kultury ČR, ev. č. MK ČR E 24228. Autorská práva vykonává
vydavatel. Bez písemného souhlasu vydavatele je jakékoliv použití nebo šíření díla či jeho částí zakázáno. Místo a datum vydání: Turnov,
20. 10. 2022. Ročník 2, číslo 18/2022, uzávěrka vydání 14. 10. 2022.

Nečekejte na poslední chvíli a zajistěte si své vstupenky
v předstihu! 

Aktuálně vám KCT nabízí v předprodeji vstupenky na
tyto akce:

všechny projekce v kině Sféra dle programu

sobota 29. října 2022 – Coldplay Music
Of The Spheres Live
Broadcast From Buenos Aires

sobota 29. října 2022 – Královská opera:
Madam Butterfly 

sobota 29. října 2022 – TAMDOLETMA & Lety
mimo & Emozpěv

úterý 1. listopadu 2022 – 4TET (Koncert verze V.)
středa 2. listopadu 2022 – IMUZA uvádí – 

P. Falkenauer, E. Taghizade
sobota 5. listopadu 2022– Bob a Bobek na cestách
sobota 5. listopadu 2022– Básníci ticha 2022 
pondělí 7. listopadu 2022 – Královský balet: Mayerling
středa 9. listopadu 2022 – K. a M. Motani:

Čile po Chile
neděle 13. listopadu 2022 – EOS: Dánský sběratel –

Delacroix až Gauguin
pondělí 14. listopadu 2022 – Antikvartet
úterý 15. listopadu 2022 – Jubilejní koncert PS

Antonín Dvořák 
„Od renesance ke spirituálům“

středa 16. listopadu 2022 – Královská opera: Aida
neděle 20. listopadu 2022 – Vánoční cirkus
pátek 25. listopadu 2022 – S pravdou ven
středa 30. listopadu 2022 – Královská opera: Bohéma
sobota 3. prosince 2022 – Dobrodružství 

na ostrově Čičidžuma
středa 7. prosince 2022 – P. Bičíková:

Žhavá Andalusie

středa 7. prosince 2022 – Daniel Hůlka 
& Jiří Škorpík 

neděle 11. prosince 2022 – EOS: Pissarro – Otec
impresionismu

úterý 13. prosince 2022 – Královský balet:
Diamantová oslava

úterý 20. prosince 2022 – BETLÉM aneb Komedie
o narození

čtvrtek 22. prosince 2022 – Královský balet:
Louskáček

čtvrtek 19. ledna 2023 – Drama v kostce, pokus 2
– Mystérium skutečnosti 

pondělí 3. dubna 2023 – Oskar a růžová paní

Předprodej probíhá v otevírací době 
na recepci KC Střelnice:
pondělí 7.30–16.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–18.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00 (9.00–10.00 je recepce uzavřena)
tel.: 481 322 083, 733 668 128

Využijte možnosti zakoupit si vstupenky online na
www.kcturnov.cz a www.kinoturnov.cz.

Podzimní taneční kurz 
pro manželské a přátelské páry
Potřebujete si základní tance připomenout? Oprášit?
Anebo vás tanec zkrátka baví? Potom jsou tyto večery
určeny právě vám. Docházet lze libovolně na jednotli-
vé lekce. Přijďte si zatančit! 
3. lekce – středa 26. října od 18.30 hodin
4. lekce – středa 2. listopadu od 18.30 hodin
5. lekce – středa 9. listopadu od 18.30 hodin
6. lekce – středa 23. listopadu od 18.30 hodin
závěrečná prodloužená lekce – sobota 26. listopadu
od 19.30 hodin

Předprodej vstupenek

Coldplay


