PÍSNIČKY NAŠEHO MLÁDÍ
V LEDNOVÉM SETKÁNÍ
S KULTUROU
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
A STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
Místo:
Hlavní budova
muzea
Termín:
do 19. 2. 2017
Muzeum hlavního města Prahy ve
spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka otevřelo výstavu pojatou jako
oslava 90. narozenin nejmenšího
Čecha – Hurvínka.
Máte možnost doslova vstoupit
do Hurvínkových dárků, které jsou
navrženy formou velkých krabic. Jeden
dárek od Spejbla, jeden dárek od Máničky a jeden dárek od Bábinky. Stěny
krabic jsou uvnitř pokryté společnými
vzpomínkami. Uvnitř dárků nechybějí
ani různé interaktivní prvky.
Pochopitelně jsou zde přítomni
i samotní aktéři, takže se můžete
těšit na slavné loutky – na Spejbla,
Hurvínka, Máničku, Bábinku i Žeryka.
Při takové příležitosti nesmíte zaváhat a nevyužít možnost se společně
vyfotografovat.

Píísn
snič
ičky
ky naš
ašeh
eho
o ml
mlád
ádíí
(p
písně
pís
ně Karla
Karla Haš
Hašlera
lera, hity
hity Jaros
Jaroslava
lava Jež
Ježka
ka,
Jiřřího Šlitra a Jiřího Suchého, české šlágry
a slavné filmové melodie)

Akce je
:
Vystoupí
Hašlera, Jaroslava Ježka,čŠlitra a Suchého

První letošní Setkání s kulturou, na
které srdečně zveme všechny seniory
z Prahy 1, se uskuteční ve středu 25.
ledna od 15:00 tradičně v Malostranské
besedě. Tématem budou „Písníčky našeho mládí“ a zazní krásné melodie Karla

a dalších známých autorů v podání vokálně instrumentálního tria PRAGTET.
Vstupenky zdarma pro seniory z Prahy 1 budou k vyzvednutí v Infocentrech
MČ Praha 1 od úterý 10. ledna.

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA ZVOU
DO DIVADLA ABC NA NOVOROČNÍ KONCERT
V neděli 22. ledna od 19 hodin vystoupí v Divadle ABC na novoročním koncertu
Jiří Pavlica s Hradišťanem. Městská
divadla pražská tak pokračují v pořádání
pravidelných živých vystoupení, která
zahájil úspěšný koncert Laca Decziho.
Vstupenky jsou v prodeji v pokladnách
divadel ABC a Rokoko nebo online na
www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
Hradišťan je výjimečné hudební
seskupení s netradičním repertoárem
založeným především na autorské
tvorbě uměleckého vedoucího, houslisty a skladatele Jiřího Pavlici. Hradišťan

programově pracuje zejména s odkazem
lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů
a spolupracuje s osobnostmi z různých
kultur celého světa.

AVANTGARDNÍ
FOTOGRAF
JAROMÍR FUNKE
Kurátor: Vladimír Birgus
Termín: do 29. 1. 2017
Pořadatel: Leica Gallery Prague, Školská
28, Praha 1
K letošnímu 120. výročí narození
světové proslulého českého fotografa,
teoretika fotografie a pedagoga Jaromíra Funkeho (1896 – 1945) připravila
Leica Gallery Prague výstavu, která se
koncentruje výhradně na nejvýznamnější část jeho tvorby, tedy na avantgardní
díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, abstrakce a surrealismu. Některé Funkeho fotografie z 20. let patří
i v mezinárodním kontextu k nejradikálnějším příkladům abstraktních tendencí
s originálně zpracovanými motivy světla,
světelných obrazů a průsvitnosti.

