Aktuality ze srdce
Českého ráje, 24. týden
(11. 6. – 17. 6. 2018)
Úterý 12. června 2018
Vlakové nádraží v Turnově
LEGIOVLAK V TURNOVĚ
Československá obec legionářská a
Město Turnov si Vás dovolují pozvat
na představení legionářského vlaku
v Turnově.

Úterý 12. června 2018
Kino Sféra
LABUTÍ JEZERO
Přímý přenos baletu z Royal Opera
House v Londýně.
Začátek: 20:15.

Pátek 15. června 2018
Před KC Turnov
PÍSNIČKY NAPŘÍČ – PRANIC A
MICHAL BYSTROV
V pátek 15. června ve 20:00 před
Střelnicí v Turnově (při nepřízni
počasí v kavárně KUS).
V klubovém pořadu přivítáme
pražského, překladatele, novináře
se
zaměřením
na
hudební
publicistiku,
básníka
a
také
písničkáře hrajícího blues a folkrock.
Jeho poslední album vydané v roce
2017 nese název O den starší, o
dům dál. Sám o sobě píše: „Z
příběhů má nejraději Dona Quijota,
z pití skotskou. V jedenadvacátém
století je omylem. Michal Bystrov
vystoupí jako host Ondřeje Halamy
a kapely Pranic.

Sobota 9. června 2018
Dům přírody Českého ráje
MOTÝLÍ DEN
Kolik motýlů jste viděli poletovat na
louce před dvaceti lety? A kolik jich

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 24. týden
(11. 6. – 17. 6. 2018)
Neděle 17. června 2018
Letní kino
FILUMENA MARTURANO –
FESTIVAL NA JIZEŘE
Manželství po italsku s dojetím a
komikou.
Co
všechno
musí
podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro své
syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti
jsou přece děti! Simona Stašová a
Svatopluk Skopal v hlavních rolích
slavné tragikomedie, která patří k
tomu nejlepšímu z italské tvorby.

Neděle 17. června 2018
Kino Sféra
S LÁSKOU VINCENT (LOVING
VINCENT)
Celovečerní snímek o malíři
Vincentovi van Goghovi S láskou
Vincent (Loving Vincent) navazuje

na slova samotného génia, který
jednou
pronesl,
že
"může
komunikovat pouze skrze své
malby". Byl natočen kombinací
hraného
filmu
a
animace
originálních olejomaleb. Přesněji
řečeno
66
960
originálních
olejomaleb vytvořených 125 umělci
z celého světa podle 94 původních
van Goghových děl. Slovy tvůrců by
"rozložené obrazy dokázaly pokrýt
celý Londýn nebo Manhattan".
Jedná se o první film svého druhu na
světě.
Začátek: 19:30.

