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Klášterec nad Ohří (tit) - Na konci
19. století, když přicházely do Jižní
Ameriky tisíce emigrantů z Evropy,
se začala psát historie tance zvaného
tango. Smíchaly se v něm vlivy pol-
ky, mazurku, valčíku, kubánské haba-
nery, španělských rytmů i původních
indiánských tanců.

Tango se hrálo na kytary, housle,
flétny a postupně i na další nástroje,
a díky své živelnosti se brzy rozšíři-
lo do celého světa.

Na zámku v Klášterci nad Ohří se
dnes večer můžete projít dějinami to-
hoto populárního tance v pořadu na-
zvaném Historie tanga. Hudebně-ta-
neční projekt inspirovaný skladbami
od Piazzoly, Pujóla a dalších jihoa-
merických autorů tu představí kyta-
ristka Denisa Veškrnová, violistka Jit-
ka Hosprová a tanečnice Tereza Bu-
rešová.

Začátek představení je v 18 hodin,
vstupenky stojí 70 a 100 korun.

Teplice (tit) - Taneční i jazzové pub-
likum si dnes večer přijde na své ve
dvou teplických klubech. Za svými
fanoušky sem přijedou kapely Skyli-
ne a Phishbacher.

V prvním případě jde o populární
elektronickou formaci, která nedáv-
no vyhrála kategorii Dance v hudeb-
ních cenách televize Óčko. Hrát bu-
de od 22 hodin v klubu Božák, kam

přiveze výběr hitů ze svých tří dosa-
vadních alb Virginplatonicpanic, Ur-
banica a Riders In The Store.

Na druhém koncertě se pak před-
staví kapela jazzového pianisty Wal-
tera Phishbachera, známého donedáv-
na jako člena kapely Laca Decziho.
Ve své muzice snoubí jazz s prvky
funky, rocku, latiny a dalších stylů.
Začátek koncertu je ve 20 hodin.

Chomutov - Milovníci jazzu a pří-
buzných hudebních stylů si dnes mo-
hou užít večer plný své oblíbené mu-
ziky. Městské divadlo v Chomutově
a klub Bravo je zvou už na pátý roč-
ník minifestivalu s názvem Jazzový
masopust.

Hrát se bude klasický i mainstrea-
mový jazz, blues, swing či populární
dixieland. V roli hlavní hvězdy pak
přijede potěšit své fanoušky sloven-
ský zpěvák Peter Lipa.

„Jednou měsíčně pořádáme v klu-
bu Bravo jazzové koncerty, kde si
ovšem někoho takového nemůžeme
dovolit, malý klub by ho nikdy neza-
platil. Proto jsme také tuhle přehlíd-
ku založili - abychom mohli zdejší-
mu publiku jednou za čas nabídnout
vedle oblíbených místních kapel i ně-
jakou velkou hvězdu,“ říká jeden z
pořadatelů Josef Řápek.

V minulých čtyřech letech se ná-
vštěvníkům představili mimo jiné
Jiří Suchý a Hottentot Orchestra, zpě-
vačka s kubánskými kořeny Yvonne
Sanchezová, americký zpěvák Lee
Andrew Davison nebo kapela JJ Jaz-
zmen s dnes už nežijícím Janem Ji-
ruchou, jemuž se přezdívalo český
Satchmo.

Na letošním ročníku čekají poslu-
chače čtyři kapely. V půl osmé od-
startuje přehlídku ve velkém sále tra-

diční host, dixielandový Brass Band
z Rakovníka. Okolo půl desáté při-
jde na řadu Peter Lipa a jeho hvězd-
ná kapela, kterou tvoří klávesista Ju-
raj Tatár, saxofonista Michal Žáček,
baskytarista Martin Gašpar a bube-
ník Marcel Buntaj.

Zhruba v půl dvanácté spustí litví-
novský Lolaband, který hraje slav-
né hity od Duka Ellingtona a oblíbe-
nou jazzovou muziku z 50. let. Me-
zitím se začne hrát i na malém sále,
kde bude publikum bavit domácí Pa-
radise Jazz Band.

„Lidé si zde budou moci zatančit
na směs dixielandu a swingu. Bude
to takový závěrečný večírek na půli
cesty mezi koncertem a jazzovým bá-
lem,“ dodává Josef Řápek, který v ka-
pele hraje.

Vstupenky na Jazzový masopust
stojí 200 korun. JIŘÍ NEEDRLE

Děčín (tit) - Tradiční přehlídku ama-
térského divadla Děčínská brána hos-
tí ode dneška do neděle Městské di-
vadlo v Děčíně. Pět souborů tu bude
bojovat o jedno postupové místo na
národní festival ochotnických diva-
del Děčín / Třebíč.

„Na něm se pak vítěz utká s nejlep-
šími soubory z dalších oblastních pře-
hlídek o postup do celorepublikové-
ho finále na přehlídce Jiráskův Hro-
nov,“ přibližuje ředitel děčínského di-
vadla Petr Michálek.

Diváky čeká v programu přehlíd-

ky pestrá směs žánrů. Mohou vidět
dvě komedie, detektivní parodii, dra-
ma či tragikomedii zastupující žánr
zvaný coolness.

Jako první se představí dnes v pět
odpoledne domácí soubor Karel Ča-
pek s komedií Aby bylo jasno od Ala-
na Ayckbourna. Od osmi pak nabíd-
ne divadelní soubor Jirásek z České
Lípy původní detektivní veselohru
Holmesiáda, kterou režisér souboru
Václav Klapka napsal jako volné po-
kračování předchozího úspěšného ti-
tulu Pes baskervillský.

Zítra se začne opět komedií, když
rumburský soubor Hraničář uvede ko-
medii Slečna Flintová. Od pěti divá-
ky čeká slavné drama z dostihového
prostředí Equus v podání Rádobydi-
vadla Klapý a na závěr představí Bí-
linské divadelní minimum tragiko-
medii Zabiják Joe.

„Výsledky pak vyhlásí odborná po-
rota v neděli v 11 hodin,“ doplňuje
Petr Michálek.

Vstupenky na jednotlivá předsta-
vení stojí 50 korun, permanentka se
prodává za stokorunu.

KRÁSNÁ LÍPA
Kino promítá snímek
režiséra Tarkovského
Z dávných vzpomínek a reminiscen-
cí spletený obraz sovětských dějin,
rodiny a společnosti druhé poloviny
dvacátého století - takový zážitek na-
bízí film, který dnes promítá kino v
Krásné Lípě. V rámci přehlídky Pro-
jekt 100 tu diváky čeká snímek Zrca-
dlo od slavného ruského režiséra An-
dreje Tarkovského, v němž vzpomí-
ná na své dětství, matku jako určují-
cí osobu svého života a další událos-
ti a lidi, kteří ovlivnili jeho pozdější
dráhu. Film podbarvený hypnotický-
mi tóny Eduarda Artěmjeva začíná v
18 hodin. (tit)

MOST
Divadlo hraje příběh
s písničkami Beatles
Slavná liverpoolská čtyřka John Len-
non, Paul McCartney, Ringo Starr a
George Harrison ožije dnes večer na
scéně mosteckého Divadla rozmani-
tostí. Hraje se tu další repríza insce-
nace Brouci aneb The Beatles, sesta-
vené z textů a písní legendární kape-
ly do podoby jevištních klipů, ve kte-
rých figurují vedle mnoha známých
hitů také loutky, masky nebo plyšá-
ci symbolizující svět současných po-
pových hvězd. Začátek představení
je v 19 hodin. (tit)

CHABAŘOVICE
V kulturním domě se
představí Druhá tráva
Večer pro fanoušky country a blue-
grassu přichystal na dnešek kulturní
dům Zátiší v Chabařovicích nedale-
ko Ústí nad Labem. Přijede sem za-
hrát Robert Křesťan v doprovodu ka-
pely Druhá tráva. Začátek koncertu
je v 19.30 hodin. (tit)

ÚSTÍ NAD LABEM
Činoherní studio dnes
nabízí komedii Nikdy

Hru o tom, jak těžké je být dospělý,
má dnes večer na programu Činoher-
ní studio v Ústí nad Labem. Diváky
tu čeká komedie Nikdy, nastudova-
ná podle rozhlasové hry Lenky Lag-
ronové, v níž se po mnoha letech od-
loučení znovu potkávají tři sestry a
začnou bilancovat vzájemné vztahy
a své pokusy dospět a žít. V předsta-
vení účinkují Marta Vítů, Jitka Pro-
speri a jako host bývalá herečka či-
nohry Natálie Drabiščáková. Začá-
tek je v 19 hodin. (tit)

■ Programy kin, divadel, klubů a výstav na pátek
BÍLINA
GALERIE POD VĚŽÍ
M. Švabinského 831

Pavla Slezáková, Kateřina Langerová,
Tereza Skřivanová - Triangl ve druhém
podání - výstava obrazů do 27. 4.

KINO HVĚZDA
Kyselská 4/475

Dokonalý trik 18.00

CHABAŘOVICE
KULTURNÍ DŮM ZÁTIŠÍ
Chabařovice

Robert Křesťan a Druhá tráva 19.30

CHOMUTOV
KINO OKO
Lipská 65

Dveře dokořán 19.00

KINO PRAHA
Táboritská 4

Jedné noci v jednom městě 17.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Boženy Němcové 552

Jazzový masopust - vystoupí Peter lipa
a band, Lolaband, Brass Band, Para-
dies Jazz Band 19.30

DĚČÍN
KINO SNĚŽNÍK
Podmokelská 24/1070

Šarlotina pavučinka 17.30
Životy těch druhých 20.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Teplická 75

Aby bylo jasno (DS Karel Čapek) 17.00
Holmesiáda (DS Jirásek Č. Lípa) 20.00

JIRKOV
KINO
Rooseveltova 704

My dva a Křen 17.30, 19.30

KADAŇ
GALERIE JOSEFA LIESLERA
Tyršova

Radek Fišer - Fotografie do 27. 3.

KINO HVĚZDA
Kpt. Jaroše 1477

Saw 3 20.00

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
ZÁMEK
Chomutovská 1

J. Hosprová - viola, D. Veškrnová - kyta-
ra, T. Burešová - tanec 17.00

KRÁSNÁ LÍPA
KINO
Pražská 24/960

Zrcadlo 18.00

KRUPKA
KINO
Bohosudovská 454

Prázdniny 17.30, 20.00

LITOMĚŘICE
HOSPODA U LETNÍHO KINA
Střelecký ostrov

..a bude hůř 19.30, 21.30

KINO MÁJ
Sovova 4

Šarlotina pavučinka 17.30
Krvavý diamant 20.00

ROCKCAFÉ DYNAMO
Litoměřice
Koncert kapel X- Left to Die, Magma Ho-
tel, Mindway 20.00

MOST
DIVADLO ROZMANITOSTÍ
Topolová 8/1278

Brouci aneb the Beatles 19.00

KINO KOSMOS - MAXI
Obránců míru 5

Goyovy přízraky 17.30, 20.00

KINO KOSMOS - MIDI
Obránců míru 5

Atentát v Ambassadoru 19.00

ROUDNICE NAD LABEM
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Očkova 5

Průzračný svět - podoby vody - malba,

grafika, sochy, fotografie, sklo, textilní
výrobky do 25. 3.

ŠTĚTÍ
KINO
Čs. armády 516

Obsluhoval jsem an. krále 18.00

TEPLICE
BOŽÁK MUSIC CLUB
Sochorova

Skyline 22.00

JAZZ CLUB
28. října 12

Phisbacher 20.00

KINO KVĚTEN
Mírové náměstí 2950

Vratné lahve 17.30, 20.00
Borat 22.00

ÚSTÍ NAD LABEM
BIOGRAF U FRANTIŠKA
Gagarinova 2753/19

Eragon 17.00
Marcela 19.00

BÍLEJ ANDĚL
Revoluční 177/5

Vidock, Trinity 19.00

CAFFE MAX
Mírové náměstí 18

Electric Blue 20.00

CIRCUS
Velká Hradební 33

Dj Zak, Sakul a Peca 20.00

COUNTRY KLUB B
Neštěmická ul.

K. L. S 20.00

ČINOHERNÍ STUDIO
Varšavská 767

Nikdy 19.00

KINO DOMU KULTURY
Velká hradební 19

Goyovy přízraky 17.30, 20.00

KINO HRANIČÁŘ
Prokopa Diviše 1812/7

Babel 17.30
300: Bitva u Thermophyl 20.00

KINO MUMIE
Velká Hradební 50

Ondřej Formánek a D. A. Rodriguez - hu-
dební party 21.00

KLUB ULITA
Masarykova 10

Fly to Mars 21.00

VARNSDORF
KINO PANORAMA
Západní 2618

Spláchnutej 14.30
Kvaska 16.30, 20.30
Sejmi eso 18.30

ŽATEC
MUZEUM K. A. POLÁNKA
Husova 678

Žatecké obrázky do 31. 12.
Jarmila Haldová - Panovníci českých
zemí - výstava dřevořezeb do 22. 4.

Violistka Jitka Hosprová zahraje
v Klášterci. FOTO: MAFA - JIŘÍ BERGER

■ Jazzový masopust
Městské divadlo Chomutov

Velký divadelní sál:
19.30 Brass Band Rakovník
21.30 Peter Lipa a Band
23.30 Lolaband Litvínov
Malý divadelní sál:
23.00 Paradies Jazz Band

Vstupenky stojí 200 korun.

■ Přehlídka amatérského divadla Děčínská brána
23. - 25. března, Městské divadlo v Děčíně

pátek 23. března
17.00 Aby bylo jasno - komedii Ala-
na Ayckbourna uvádí DS Karel Ča-
pek z Děčína
20.00 Holmesiáda - detektivní ve-
selohra Václava Klapky v podání DS
Jirásek Česká Lípa
sobota 24. března
14.00 Slečna Flintová - komedii D.
Churchilla a P. Yeldhama uvádí DS
Hraničář Rumburk

17.00 Equus - drama z dostihového
prostředí od Petera Shaffera uvede
Rádobydivadlo Klapý
20.00 Zabiják Joe - tragikomedie
Joe Coopera v podání souboru Bílin-
ské divadelní minimum

Vstupenky na jednotlivá představe-
ní stojí 50 korun, studenti a důchod-
ci zaplatí 25 korun, permanentka
na celou přehlídku stojí 100 korun.

Teplické kluby hostí kapely
Skyline a Phishbacher

300: BITVA U THERMOPYL. Velkolepé historické drama promítá
ode dneška kino hraničář v Ústí nad Labem. FOTO: WARNER BROS

PETER LIPA V CHOMUTOVĚ. Slovenský zpěvák Peter Lipa se dnes večer představí v chomutov-
ském divadle jako hlavní hvězda pátého ročníku přehlídky Jazzový masopust. FOTO: ARCHIV MAFA

KULTURNÍ TIPY

Zámek rozvíří jihoamerické tango

Chomutov zažije jazzovou noc
Na pátý ročník Jazzového masopustu přijede v roli hlavní hvězdy slovenský zpěvák Peter Lipa

Divadelní ochotníci bojují o postup na národní přehlídku


