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Pondělí 26. listopadu 2018 
Městské divadlo Turnov 
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA 

Co se stane se sněhuláky, když v 
předjaří začne hřát sluníčko a sníh 
se začne rozpouštět? O půlnoci ožijí 
tři sněhuláci, kteří se snaží 
vybojovat si mezi sebou místo na 
ulici. Nakonec je spřátelí zaběhnutý 
pejsek, kterému umetli košťaty 
cestu domů. Určeno dětem od 3 let, 
délka představení cca 50 min. Hraje 
Divadlo Matěje Kopeckého 

 Začátek v 8:30 

 
 
Úterý 27. listopadu 2018 
Městské divadlo Turnov 
THELMA A SELMA 

„Když nebudou žádné děti, nebudou 
ani žádná traumata.“ Thelma a 

Selma jsou kamarádky. Vydávají se 
na cestu. Nebo se na ni vydaly už 
před lety? Vstupují na poslední 
mužské teritorium. A? 
Představovaly si to jinak. Za divných 
okolností se stane spousta věcí, 
které rozhodně nechcete 
vysvětlovat policii. Takže se raději 
rozdělá oheň. Ale co za oheň vlastně 
tyhle dvě založily? V jeho světle 
dostává osobní příběh rozměr mýtu 
a oživlý Totem pokládá podstatné 
otázky. Inscenace o přátelství, 
emancipaci a současném “chaosu 
normální lásky“ ne náhodou 
evokuje titul americké road movie 
Ridleyho Scotta Thelma a Louisa. 

režie: Jiří Ondra  

Od 19:30 
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Úterý 27. listopadu 2018 
Kino Sféra 
KING SKATE 
Přilepit se k betonu. Vysvištět 
prostorem. Mít to všechno v 
pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 
70. a 80. let něco úplně jiného, 
úplně nového. Láska na první 
pohled. Nekonečnej mejdan. 
Adrenalin. Kultovní postavy českého 
a světového skateboardingu v 
příbězích zlámaných kostí, 
nezlomných přátelství a divoké jízdy 
za svobodou uprostřed komunismu. 
Režie: Šimon Šafránek 
Začátek v 19:30 
 

 
 
Středa 28. listopadu 2018 
Kino Sféra 
Cestovatelský klub 
RHODOS  

Krásný řecký ostrov v Egejském moři 
blízko Turecka je zajímavý nejen 
svými nádhernými plážemi a 
slunečným počasím, ale především 
prolínáním kultur. Díky bouřlivé 
historii zde můžeme vidět minojské, 
mykénské, byzantské i turecké 
památky. Za zmínku rozhodně stojí 
Údolí motýlů, kde jsou každý rok od 
června do srpna k vidění tisíce 
krásných a různě zbarvených můr. 
Na východním pobřeží se rozléhá 
malebné městečko Lindos, 
historický přístav, kde už z dálky 
uvidíte dominantu města s 
mohutným hradem a řeckou 
akropolí. Perlou je samozřejmě 
hlavní město Rhodos s nespočtem 
památek, dýchne tu na vás doba 
rytířů a třeba vám jeden poklepe na 
rameno. 

Od 18:00 
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 Středa 28. listopadu 2018 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
Otevření putovní panelové výstavy 
ROK REPUBLIKY 
Panelová výstava s tématy 
důležitých mezníků ze stoleté 
historie od vzniku samostatného 
Československa (kolektivizace, 
kultura a architektura první 
republiky, industrializace a 
hospodářská krize, osvobození ČSR 
a odsun Němců, turistika a 
rekreace, kultura a sklářství 60 léta, 
srpen 1968, podzim 1938, vznik 
republiky 1918, Rumburská vzpoura, 
sametová revoluce, odsun 
sovětských vojsk, vstup do EU). 
 

 
 
Čtvrtek 29. listopadu 2018  
Žlutá ponorka 
ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ 

Tvůrčí dílna pro dospělé. Přijďte si s 

námi vytvořit adventní věnec nebo 

aranžmá dle svého přání. Na věnec 

se svícemi je nutné si přinést korpus 

na věnec, svíce a případně stuhy, 

abyste si mohli vyladit aranžmá do 

svých barev. K dispozici bude 

větvoví jehličnaté i bez, drátky, 

tavné pistole a různé další 

doplňkové materiály. Kapacita 10 

osob, rezervace místa nutná na 

mailu ladicka@email.cz. Cena 150 

Kč. Máte-li tavnou pistoli svou, bude 

se hodit :) 

Od 18:00 
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Čtvrtek 29. listopadu 2018  
Městské divadlo Turnov 
Turnovský hudební večer 
WALTER HOFBAUER 

Také letos jsme do dramaturgie 
zařadili koncert začínajícího umělce, 
doporučeného Listinou mladých 
umělců Českého hudebního fondu. 
Je jím čtyřiadvacetiletý trumpetista 
Walter Hofbauer.Pochází z hudební 
rodiny, hře na trubku se začal 
věnovat v osmi letech u Evžena 
Mašáta a již po dvou letech studia 
získal několik prvních cen v 
celostátních soutěžích. V září 2009 
nastoupil do třídy Jiřího Jaroňka na 
Pražské konzervatoři. Absolvoval v 
roce 2015 a téhož roku byl přijat na 
HAMU v Praze, kde pokračuje pod 
vedením Vladimíra Rejlka. Od roku 
2014 je stálým hráčem 
Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. V září 2017 jsme měli 
možnost slyšet jeho bratra Viléma v 
pořadu Hudba pod chrámovou 
klenbou s varhaníkem Petrem 
Čechem. 

Od 19:30 

Pátek 30. 11. – sobota 1. 12. 2018  
Městská knihovna Antonína Marka 
NOC FANTAZIE V KNIHOVNĚ 

Ponořte se do světa fantasy, scifi, 
komiksu a užije si netradiční 
přespání v knihovně. Pokud vám 
deskové a karetní hry dají spát! 
Vyzkoušejte si únikovou hru, 
poslechněte si tematické 
přednášky, vyrobte si kovový 
přívěšek v rámci workshopu a 
vyhrajte zajímavou cenu v tombole! 
Vítáni jsou všichni příznivci 
fantastiky od 13-ti do 99-ti let. 

Od 18:00 
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Sobota 1. prosince 2018 od 17:00 
Kino Sféra 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 

Na konci prvního filmu KOKUSA 
(Kouzelnícký kongres USA) zajme s 
pomocí Mloka Scamandera (Eddie 
Redmayne) mocného černokněžníka 
Gellerta Grindelwalda (Johnny 
Depp). Grindelwald ale splnil svou 
hrozbu, že uteče z vazby, a začal 
shromažďovat své stoupence, z 
nichž většina vůbec nic netušila o 
jeho skutečných cílech: připravit 
vládu čistokrevných čarodějů nad 
všemi nemagickými bytostmi. Ve 
snaze zmařit Grindelwaldovy plány, 
Albus Brumbál (Jude Law) získá 
svého bývalého studenta Mloka 
Scamandera, který souhlasí s tím, že 
pomůže, aniž by si uvědomoval, 
jakému nebezpečí se tím vystavuje. 
Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále 
více znesvářeném světě čarodějů je 
podrobena zkoušce láska a loajalita, 
dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli 
a rodinou. 

Režie: David Yates 
Od 19:30  

 

 
 
Sobota 1. prosince 2018  
KC Střelnice 
Lyžařský ples 

Klub lyžařů Turnov vás srdečně zve 
na tradiční ples. K tanci a poslechu 
hraje kapela Levou rukou, čeká na 
vás bohatá tombola a zajímavý 
doprovodný program. 

Od 20:00 
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Neděle 2. prosince 2018  
Kostel sv. Mikuláše 
Adventní koncert 
EVA & BOHUSLAV LÉDLOVI 

Letošní sérii adventních koncertů 
zahájíme domácí scénou. Ta bude 
zastoupena vynikajícím klavíristou a 
ředitelem ZUŠ v Turnově 
Bohuslavem Lédlem a jeho 
manželkou, sopranistkou a rovněž 
ředitelkou ZUŠ v Železném Brodě 
Evou Lédlovou, kteří jsou 
turnovskému publiku známí z 
mnoha vystoupení různých 
uskupení a žánrů. 

Od 15:00 

 

 


