DNES
Prodej vstupenek v pokladně Divadla Karla
Pippicha, tel: 603 881 003,
v Turistickém informačním centru,
tel: 469 657 821, 773 993 333
a online na www.chrudimskabeseda.cz

Chrudimská beseda
www.chrudimskabeseda.cz

Do 3. 11.
Jan Šafránek • Svět v obrazech

Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

4. 11. | pátek
Taneční kurzy 2022

Kurz A:
4. 11. | pátek ve 20 h (prodloužená, fotografování),
11. 11. | pátek v 17 h,
18. 11. | pátek ve 20 h,
25. 11. | pátek v 17 h,
3. 12. | sobota v 19 h (Ples v bílém)
Kurz B:
4. 11. | pátek v 17 h,
11. 11. | pátek ve 20 h (prodloužená, fotografování),
18. 11. | pátek v 17 h,
25. 11. | pátek ve 20 h,
9. 12. | pátek v 19 h (Ples v bílém)
Muzeum Chrudim

12. 11. | sobota
Na husičku s mladým vínem
do Muzea za Martinem

Měšťanská restaurace Muzeum připravuje svatomartinské menu v krásném prostředí Fibichova sálu
v Muzeu.
Rezervace na tel.: 469 660 650.

Na husiČku
s mladým vínem
do Muzea za martinem
sobota 12.11.2022 | fibichův sál – muzeum
pouze na objednávku

Uzávěrka pro číslo prosinec 2022 je 9. listopadu 2022.
Email: chrudimdnes@chbeseda.cz
Tel.: 469 660 662, 469 660 665, 603 115 874

26. 11. | sobota od 9 do 12 h
Kateřinské posvícení

Dobroty, pivo, svařené víno, domácí pekařské výrobky, produkty z medu, koření, šperky, domácí uzeniny, trdelník, dekorační předměty a mnoho dalšího.
Měšťanská restaurace Muzeum připravuje zabíjačkovou polévku, kroupy, prejt, jitrnice, guláš, vinnou
klobásu, a to vše bude v prodeji přímo na náměstí.
Resselovo náměstí

Úklady a láska
Friedrich Schiller

27. 11. | neděle v 17 h
Rozsvícení vánočního stromu

Součástí programu bude vystoupení mateřských škol.
Resselovo náměstí

30. 11. | středa v 18 h
Martin Loew – Americký severozápad

Cestovatelská diashow. Příběh velké cesty americkým státem Washington. Z velkoměsta Seattle přes
deštné pralesy národního parku Olympic ke štítům
severního Kaskádového pohoří. Od velkolepých kaňonů řek ve vnitrozemí k zasněženým sopkám St.
Helens, Rainier i Baker.
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 180 Kč

Divadlo
8. 11. | úterý v 19 h
Pankrác ’45 • Martina Kinská

Švandovo divadlo na Smíchově
Režie: Martina Kinská
Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, Eva Podzimková/Barbora Váchová, Andrea Buršová, Bohdana
Pavlíková
Fiktivní příběh založený na skutečných událostech.
Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá
světová válka, Evropa se začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání
nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také
skutečných i domnělých českých pomahačů nacistického režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká
i slavných osobností. Kdo z nich bude odsouzen?
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 500 Kč

Pankrác ´45
Martina Kinská

Úterý 29.11.2022 v 19.00
Divadlo Karla Pippicha
19. 12. | pondělí v 19 h
Odhalená pravda • Dave Simpson

StageArt CZ
Režie: Petr Halberstadt | Překlad: Dana Hábová
Hrají: Anna Stropnická / Hana Kusnjerová, Anežka
Rusevová / Alena Hladká, Natálie Tichánková / Milada Vyhnálková, Gabriela Míčová / Hana Halberstadt, Pavla Vitázková, Klára Apolenářová / Gabriela
Štefanová
Projekt vzniká v koprodukci s Divadlem Bolka Polívky v Brně. Tato komedie byla ve Velké Británii
uváděna s velkým úspěchem a skvělou odezvou
diváků i kladně přijata odbornou divadelní kritikou.
The Naked Truth je příběhem pěti žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně – místním „kulturáku“
na kurzu pole dance. Ani jedna z nich netuší, co ji
čeká, ale každá má svůj vlastní dobrý důvod naučit
se tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí, získat nebo
udržet si muže, vdát se, shodit pár kilogramů anebo
se vydat za vytouženou kariérou. I přes nejrůznější
dívčí třenice a neshody se ve chvíli, kdy se jedna
z nich dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu,
semknou a nově nabyté taneční zkušenosti využijí
v benefici ve prospěch charitativního projektu.
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 550 Kč

Koncerty
14. 11. | pondělí v 19 h
Hana Holišová

Koncert populární zpěvačky, herečky, držitelky ceny
Thálie a vítězky TV show Tvoje tvář má známý hlas
Hany Holišové s New Time Orchestra, brněnským
bigbandem.
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 420 Kč

15. 11. | úterý v 17 h
Jak víla Modrovláska splnila tři přání

Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké
bytosti. Uvádí CziDivadlo Praha.
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Vstupné: 90 Kč, 45 Kč dítě na klín do 3 let

Jak víla Modrovláska
splnila tři přání

Malá scéna Divadla Karla Pippicha
úterý 15. listopadu 2022 | 17.00

Úterý 8.11.2022 v 19.00
Divadlo Karla Pippicha
29. 11. | úterý v 19 h
Úklady a láska • Friedrich Schiller

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Režie: Ivan Krejčí | Překlad: Josef Balvín
Hrají: Kryštof Bartoš, František Staněk, Kamila Sedlárová, Filip Richtermoc, Anna Peřinová
Luisa miluje Ferdinanda. Ferdinand miluje Luisu. Luisa a Ferdinand se chtějí vzít. Happy End? Ani zdaleka. Luisa je totiž chudá dcera muzikanta, zatímco
Ferdinandův tatínek je prezident a významný šlechtic. A tento bohatý a vlivný politik má se svým synkem zcela jiné plány. A jeho sekretář Wurm má zase
plány s Luisou. A i když láska hory přenáší, dokáže si
poradit s politikou a pragmatismem?
Slavná hra německého romantického dramatika
a básníka byla ve své době vnímaná jako revoluční
čin. Stala se symbolem vzpoury proti zkostnatělému
světu konvencí, revoltou mladých a svobodomyslných proti světu dospělých, plném intrik a cynických zákulisních her.
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 480 Kč

HANA HOLIŠOVÁ

& New Time Orchestra
Pondělí 14.11. 2022 19 h
Divadlo Karla Pippicha
15. 11. | úterý v 19 h
Komorní koncert • Czech Brass – žesťový soubor
Marek Zvolánek, Stanislav Masaryk, Ondřej Jurčeka – trubky
Lukáš Moťka, Stanislav Penk – pozouny
Pavel Debef – bastrombón
Karel Malimánek – tuba

www.chrudimskabeseda.cz
www.chrudimdnes.cz

Stanislav Mácha – piano | Petr Dvorský – kontrabas
Jiří Slavíček – bicí nástroje | Osian Roberts – tenorsaxofon / host
Vinárna Muzeum
Vstupné: 120 Kč

28. 11. | pondělí v 19 h
Speciální koncert: Petr Fiala

Pavlína Švestková (soprán), Marie Vrbová (alt), Michal Kuča (tenor), Václav Jeřábek (bas)
Zdislava Začalová, Vítězslav Šlahař (umělecký přednes)
Český filharmonický sbor Brno & sbormistr Petr Fiala
Dirigent: Stanislav Vavřínek
V programu: Petr Fiala: Lyrická symfonie | W. A. Mozart: Requiem
Fibichův sál | 864. chrudimský hudební večer
Vstupné: 580 Kč

21. 12. | středa v 19 h
Vánoční koncert • Chlapecký sbor Bonifantes

15. 11. | úterý
Zámek Sychrov

Odjezd v 8 h z Chrudimi od Muzea barokních soch.
Prohlídka zámku.
Cena: 430 Kč (doprava + vstup do zámku)

Dárkové poukazy
Pokud si lámete hlavu nad tím, co darovat svým
blízkým, můžete mít po starostech. Stačí navštívit
pokladnu v Divadle Karla Pippicha | pokladnu Městského kina Chrudim | Turistické a informační centrum a zakoupit dárkový poukaz.
Více informací na www.chrudimskabeseda.cz.

DÁRKOVÉ
POUKAZY
v prodeji

Ku

Chlapecký sbor BONIFANTES je velmi činorodým
tělesem. Koncertování je hlavní pracovní náplní
a rok od roku se rozrůstá. V současné době Bonifanti absolvují kolem stovky koncertů ročně v České republice i v zahraničí. Pravidelnou součásti
sborového života jsou i koncertní turné. Bonifanti
vystupovali v Rakousku, Německu, Dánsku, Francii,
Anglii, Belgii, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Slovinsku,
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, v Thajsku, v Kanadě, USA a Japonsku.
Dirigent: Jan Míšek
Klávesy: Martin Kudrna
V programu pestrý výběr duchovní a vánoční sborové tvorby, včetně koled.
Fibichův sál | 865. chrudimský hudební večer
Vstupné: 360 Kč

www.chrudimskabeseda.cz

a

16. 11. | středa v 19 h
Jazz ve Vinárně – Petr Dvorský

Chrudim na cestách 2022

ltur

Soubor Czech Brass tvoří nejlepší čeští hudebníci
současnosti, členové předních českých orchestrů,
má široký interpretační záběr, v jeho podání zaznívají
skladby od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus až k jazzu popu, funky a filmové hudbě…
Fibichův sál
863. chrudimský hudební večer
Vstupné: 430 Kč

80 let od deportace
chrudimských Židů
www.chrudimskabeseda.cz

2. 12. | pátek v 18 h
Vzpomínková pietní akademie

Program připravili žáci Gymnázia Josefa Ressela Chrudim a ZUŠ Chrudim, izraelský skladatel Effi
Schoschani.
Moderuje Petr Vacek. Akce se koná pod záštitou
ministra kultury České republiky
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 50 Kč

80

let

od deportace
chrudimských židů

2.12.1942 / 2.12.2022
v 18 h | Divadlo Karla Pippicha

Městské kino Chrudim
www.kinochrudim, Facebook, Instagram

3. 11. | čtvrtek v 10 h | 70 Kč
Hádkovi | pro seniory

Komedie / ČR / 98 min / do 12 let nevhodné

3. 11. | čtvrtek v 17 h | 120 Kč
Zkouška umění

Dokument / ČR / Polsko / 102 min

3. 11. | čtvrtek v 19.30 h | 110 Kč
Il Boemo

Životopisný / ČR / Itálie / SR / 140 min / TIT / do
15 let nevhodné

4. 11. | pátek v 17 h | 120 Kč
Spolu
Drama / ČR / 117 min

4. 11. | pátek v 19.30 h | 140 Kč
Úsměv

Horor / USA / 2022 / 115 min / TIT / do 15 let nevhodné

5. 11. | sobota v 15 h | 120 Kč
Websterovi ve filmu
Animovaný / ČR / 62 min / dab.

5. 11. | sobota v 17 h | 120 Kč
Banger

Drama / ČR / 105 min / do 15 let nevhodné

5. 11. | sobota v 19.30 h | 130 Kč
Za vším hledej ženu

Drama / Erotický / ČR / 95 min / do 15 let nevhodné

12. 11. | sobota v 15 h | 140/120 Kč
Mimoni 2: Padouch přichází

Animovaný / Komedie / USA / 88 min / DAB /

12. 11. | sobota v 17 h | 110 Kč
Il Boemo

Životopisný / ČR / Itálie / SR / 140 min / DAB
do 15 let nevhodné

12. 11. | sobota v 19.30 h | 140 Kč
Black Panther: Wakanda nechť žije

Dobrodružný / USA / 161 min / TIT / do 12 let nevhodné

13. 11. | neděle v 17 h | 120 Kč
Oběť

Drama / SR / ČR / Německo / 91 min

13. 11. | neděle v 19.30 h | 130 Kč
Moonage Daydream

Hudební / USA / 140 min / TIT / do 12 let nevhodné

17. 11. | čtvrtek v 10 h | 70 Kč
Buko | pro seniory
Komedie / Drama / ČR / 112 min

17. 11. | čtvrtek v 17 h | 130 Kč
Princezna zakletá v čase 2
Pohádka / ČR / 135 min

17. 11. | čtvrtek v 19.30 h | 130 Kč
Grand Prix

Road Movie / ČR / 107 min / do 12 let nevhodné

18. 11. | pátek v 17 h | 120 Kč
Trojúhelník smutku

Drama / Švédsko / 142 min / TIT / do 12 let nevhodné

18. 11. | pátek v 19.30 h | 140 Kč
Black Panther: Wakanda nechť žije

Dobrodružný / USA / 161 min / DAB / do 12 let nevhodné

19. 11. | sobota v 15 h | 120 Kč
Princ Mamánek
Pohádka / ČR / 90 min

19. 11. | sobota v 17 h | 130 Kč
Grand Prix

Road Movie / ČR / 107 min / do 12 let nevhodné

19. 11. | sobota v 19.30 h | 130 Kč
Menu

Horor / Komedie / USA / 108 min / TIT / do 12 let
nevhodné

20. 11. | neděle v 17 h | 120 Kč
Jan Žižka

Historický / ČR / 125 min / DAB / do 12 let nevhodné

20. 11. | neděle v 19.30 h | 120 Kč
Sami doma

Dokument / ČR / 74 min / do 12 let nevhodné

24. 11. | čtvrtek v 17 h | 140 Kč
Vánoční příběh

Komedie / ČR / 2021 / 118 min / do 12 let nevhodné

24. 11. | čtvrtek ve 20 h | 110 / 70 Kč
PSH Nekonečný příběh | Filmový klub

Dokument / ČR / 70 min / do 12 let nevhodné

25. 11. | pátek v 17 h | 130 Kč
Grand Prix

Komedie / Road Movie / ČR / 107 min / do 12 let
nevhodné / 130 Kč

25. 11. | pátek v 19.30 h | 150 Kč
Black Panther: Wakanda nechť žije | 3D

Dobrodružný / USA / 161 min / DAB / do 12 let nevhodné

Komedie / USA / 104 min /TITlky / do 12 let nevhodné

Animovaný / USA / 99 min / DAB

6. 11. | neděle v 17 h | 140 Kč
Vstupenka do ráje

Životopisný / Itálie / Belgie / Japonsko / 156 min /
TIT / do 12 let nevhodné

10. 11. | čtvrtek v 17 h | 130 Kč
Michael Kocáb – rocker versus umění
Dokument / ČR / SR / 102 min

www.barokochrudim.cz
Otevírací doba: sobota, neděle 9–12 13–17 h

11. 11. | pátek v 19.30 h | 120 Kč
Hranice lásky

Komedie / ČR / 105 min / do 12 let nevhodné

6. 11. | neděle v 19.30 h | 130 Kč
Ennio

Muzeum barokních soch

11 2022

10. 11. | čtvrtek ve 20 h | 110 / 70 Kč
Město na řece | Filmový klub

Drama / Lotyšsko / ČR / Litva / 118 min / TIT

11. 11. | pátek v 17 h | 130 / 110 Kč
Šoumen krokodýl
Rodinný / USA / 122 min / DAB

26. 11. | sobota v 15 h | 130 / 110 Kč
Divnosvět
26. 11. | sobota v 17 h | 130 Kč
JFK návrat: Za zrcadlem
Dokument / USA / 118 min / TIT

26. 11. | sobota v 19.30 h | 140 Kč
Vánoční příběh

Komedie / ČR / 2021 / 118 min / do 12 let nevhodné

27. 11. | neděle v 17 h | 130 Kč
Princezna zakletá v čase 2
Pohádka / ČR / 135 min

27. 11. | neděle v 19.30 h | 130 Kč
Fabelmanovi

Drama / Životopisný / USA / 151 min / TIT / do 12 let
nevhodné

DNES
Regionální muzeum v Chrudimi
Široká 86, Chrudim, 469 620 330,
info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz
Návštěvní doba: Út–Ne 9–12, 12.30–17 h

Stálé expozice:
Mozaika z dějin regionu
Alfons Mucha – plakáty
Výstavy:
15. 9.–6. 11. 2022
Josef Liboslav Ziegler (1782–1846)

webová výstava k 240. výročí narození
Chrudimský děkan Josef Liboslav Ziegler patřil
k významným osobnostem českého národního obrození první poloviny 19. století. Zasloužil se o rozvoj školství v Chrudimi a pedagogiky obecně. Více
o jeho životě se dozvíte ve virtuální výstavě na
webových stránkách muzea www.muzeumcr.cz.

16. 9.–13. 11. 2022
Miliony let v Železných horách • 10 let Národního geoparku Železné hory

Výstava k desetiletému výročí zařazení Geoparku
Železné hory do sítě národních geoparků. Výstava
shrnuje desetileté úsilí a aktivity spojené s turistickým ruchem, regionálním rozvojem, vědou, výzkumem a vzděláváním v Geoparku Železné hory.
Výstavu budou doprovázet odborné přednášky
a exkurze.

16. 9.–13. 11. 2022
Rezaví? Nerezaví!

30 let CHKO Železné hory
Výstava připravovaná ve spolupráci s Chráněnou
krajinnou oblastí Železné hory. Výstava návštěvníky
provede přírodou Železných hor, přes zastavení ve
vybraných dioramaticky ztvárněných přírodních památkách a rezervacích až po zastavení na samotné
správě CHKO Železné hory v Nasavrkách. Výstavu
budou doprovázet odborné přednášky a exkurze.

16. 9.–13. 11. 2022
Cestou necestou, lesem nelesem

Výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Chrudim
oslavující přírodu CHKO Železné hory.

17. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Světci adventního období

Výstava v pokladně muzea
S adventním obdobím je spjata celá řada tradic
a symbolů. Výstava připomene nejznámější světce
a postavy, které toto období doprovázejí.

25. 11. 2022 – 12. 2. 2023
vernisáž výstavy 24. 11. v 17 h
Věra Vovsová (1912 – 1998) – Obrazy

Výstava ke 110. výročí narození akademické malířky Věry Vovsové, která většinu svého života žila
a tvořila v Pardubicích a Nasavrkách, kde nacházela inspiraci pro mnohé ze svých obrazů. Studovala v Chrudimi a malovat začala pod vedením
chrudimského malíře Ferdinanda Pochobradského.
Malovala nejraději květinová zátiší, obrazy z cest či
nasavrckou Kaštanku.

Přírodovědný podzim s muzeem
– cyklus přednášek:
3. 11. 2022 od 17 hodin
Železné hory a roh hojnosti
Přednáší: RNDr. et Mgr. Tomáš Pavlík
Vstupné: 30 Kč/osoba

10. 11. 2022 od 17 hodin
Mytické nestvůry v přírodě Chrudimska
Přednáší RNDr. et Mgr. Tomáš Pavlík
Vstupné: 30 Kč/osoba

24. 11. 2022 od 18 hod
Antická tragédie v geoparku

Přednáší: RNDr. et Mgr. Tomáš Pavlík
Vstupné 30 Kč/osoba

Uzávěrka pro číslo prosinec 2022 je 9. listopadu 2022.
Email: chrudimdnes@chbeseda.cz
Tel.: 469 660 662, 469 660 665, 603 115 874

22. 3. 2022 – 8. 1. 2023
Cesta za světlem | luminiscenční loutky
divadla Blackwits

Zažijte neopakovatelnou hru barev a světel v černém divadle Ivana Krause a Nadi Munzarové. Ponořte se do tmy v zářivé krajině podmořského světa
v Luminoherně.

2. 7. 2022 – 21. 5. 2023
Všechno nejlepší

50 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Oslavte půlstoletí muzea ve vybrané společnosti
českých i zahraničních gratulantů z muzejní sbírky.
Výstava představí výběr těch nejzajímavějších exponátů za sbírky MLK.

Akce:
13. 11. | neděle v 15 h
Uši pro princeznu

Divadelní představení Studia Damúza • Haničko,
ty zpívej radši potichu! Pepíčku, polož na chvíli
tu flétničku. Už se vám někdy stalo, že lidé kolem
vás nedocenili vaše hudební nadání? Ludvík je
kluk, kterému se líbí jedna princezna. Docela nadaná princezna. Sám je z hudební rodiny, ale staví
se k tomu po svém, a tak mu okolí moc nevěří, ale
copak existuje jen jeden správný přístup k hudbě
a jen jedna cesta k srdci princezny?
Pro děti od 5 let a jejich rodiče.
Délka představení: 40 minut
Kapacita sálu je omezena, doporučujeme si rezervovat na tel.: 469 620 310 nebo v recepci MLK.
Vstupenky z rezervací je třeba si zakoupit předem
(rezerv. se ruší den před akcí).
Vstupné 80 Kč

27. 11. | neděle 17-20 h
Pod křídly anděla

Rozsvícení vánočního anděla splněných přání na
arkádách. Vánoční atmosféra, tématické workshopy.
Vstup volný | workshopy 20–50 Kč

Chrpa patchwork klubu
Chrudim Pardubice
7. 11.–20. 11. | otevřeno denně 10-17 h
Kouzlo patchworku

Výstava uspořádaná ve spolupráci s Chrudimskou
besedou ve Výstavní síni Chrudim v Divadle Karla
Pippicha představuje tvorbu členek Chrpa patchwork klubu Chrudim Pardubice.
Vystavovány budou dekorativní předměty z patchworku, pokrývky, ubrusy, polštáře, dečky, šité hračky,
tašky, bytové doplňky a osobní dekorativní doplňky
a předměty. Zvláštní skupinu tvoří také předměty
s námětem Vánoc.

Díra výstavní
Mini galerie Díra výstavní, situována v Pasáži
Žralok na Resselově náměstí v Chrudimi, je volně
a nonstop přístupná veřejnosti.

10. 9.–5. 11. | dernisáž v sobotu 5. 11. v 18 h
Frajeři Firma Žižkov: Kdo spěchá nesmí do lesa
Dne 5. 11. znovu otevíráme odloženou výstavu
a zveme vás tak na její dernisáž společně s uměleckou skupinou FFŽ od 18 h.

12. 11. 2022 – 6. 1. 2023
vernisáž v pátek 11. 11. v 18 h
Jana Němcová: Pokaždé něco objevím

Když si něco koupím a má to krabičku, nevyhazuju jí.
Pomaluju to. Zapomenu, že existuje něco jiného i při
svých procházkách. Nikdy to není stejné. A jak mám
teď bez práce čas, vznikla z toho série – sbírka, se
kterou jsem nepočítala. Je to hra v tom mém chaosu.

Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi

Národní geopark Železné hory

www.puppets.cz, puppets@puppets.cz, Facebook, Instagram a YouTube.
Břetislavova 74, Chrudim, tel: 469 620 310,
otevírací doba: Po–Ne | 8.30–17 h

1. 11.–23. 12.
Krásy Chrudimska

Magický svět loutek

Prozkoumejte stálou expozici muzea, loutky kočovných marionetářů nebo moderní a filmové loutky.

www.vz.cz, U Vodárny 137, Chrudim
Výstavní síň Vodních zdrojů Chrudim
Výstava Fotoklubu Chrudim, tentokrát na téma
„Krásy Chrudimska“. Začne vernisáží a potrvá do
23. 12. 2022

Galerie Art
www.galerieart.cz,
Resselovo náměstí 12,
tel.: 469 622 436

29. 10.–14. 1. 2023
Oldřich Kulhánek – grafika
29. 10.–14. 1. 2023
Peter Nižňanský – sochy

Chrudimské Rendez–vous 2022
26. 11. | sobota v 17 h

Na tradiční podzimní setkání orchestrů si letos
Chrudimská komorní filharmonie pozvala Velký
smyčcový orchestr z místní ZUŠ a také vynikající
Smiling String Orchestra z Hradce Králové.
Posluchači uslyší pestrou paletu vážné i populární
hudby v podání nejlepších regionálních hudebníků. Dirigují Pavel Drábek, Mikuláš Ježek a Martin
Profous.
Muzeum Chrudim – Fibichův sál
Vstupné: 200 Kč, děti do 15 let 100 Kč

Divadelní spolek J. N. Štěpánka
www.divadelnispolekchrudim.cz

27. 11. | neděle v 19 h
Jako na nebi, tak i na zemi

Komedie na motivy hry W+V „Nebe na zemi“ s písničkami J. Ježka. Hra je zasazená do doby antiky
s patřičnou nadsázkou a ukazuje, želbohu, stále stejné lidské nectnosti. Prostě, lidé jsou stále stejní, jak
tehdy, tak za první republiky, tak i dnes. A pokud se
vám některé osoby a situace budou zdát povědomé,
vězte, že se nejedná vůbec o podobnost náhodnou.
Činnost finančně podporuje město Chrudim.
Hrají: Marek Klimpr, Miroslav Mach, Martin Nunvář,
Stanislav Rytych, Miroslava Lišková, Martin Šíma,
Lenka Nunvářová, Alena Kašparová, Luboš Capoušek, Jaroslava Šímová, Zuzana Leksová, Jan Slezák,
Martin Kosina.
Režie: Karel Bříza
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Vstupné: 170 Kč

4. 12. | neděle v 15 h
Pohádka o Honzovi

Pohádka s písničkami a laskavým humorem. Možná, že už jste slyšeli nebo viděli nějakou pohádku
o hloupém Honzovi, z kterého se nakonec vyklubal
docela chytrý chlapík.
Naše Pohádka o Honzovi ponechá na vašem úsudku, jestli je Honza hloupý nebo chytrý. Zda a jak se
vypořádá s čerty, drakem, s věrolomným králem a nafoukanou princeznou uvidíte sami a pak se můžete
rozhodnout: Je Honza hloupý nebo chytrý?
Hrají: Martin Šíma, Miroslav Mach a další
Režie: Karel Bříza
Malá scéna Divadla Karla Pippicha
Vstupné: 80 Kč děti do 10 let, 100 Kč dospělý

Mamut Agency
9. 11. | středa v 19 h
Miroslav Donutil – Na kus řeči

Herec, bavič, vypravěč navštíví Chrudim se svou
show Na kus řeči.
Divadlo Karla Pippicha • Vstupné: 450 Kč
(Prodej vstupenek v pokladně Divadla Karla Pippicha, v Turistickém a informačním centru a online na
www.chrudimskabeseda.cz)

Loutkářský soubor „Ahoj“
Chrudim
1. 12. | čtvrtek v 19 h
2. 12. | pátek v 19 h
Hudba a stín – „Malý princ“

Premiéra. Stínové divadlo na motivy Antoine de
Saint‑Exupéryho podpořeno hudbou.
Vhodné od 10 let. Scénář a režie Libor Štumpf.
Klub v Divadle Karla Pippicha

11 2022

www.chrudimskabeseda.cz
www.chrudimdnes.cz

Pavel Malínský

Hurá na Výlet!

Mama klub Chrudim z.s.

4. 12. | neděle v 19 h
Koncert bez hranic • Freddie Mercury

Široká ulice čp. 29, Chrudim (naproti Muzeu)
www.huranavylet.cz | info@huranavylet.cz
tel.: 420 605 313 919 | po–st (9–15 h)
Pravidelné aktivity • pozor změny
Pondělí | 9–12 h - Telefonické informace o aktivitách a výletech
Úterý | 8.30 a 10.15 h - Jóga pro seniory
rezervace na tel.: 605 313 919
Středa | 13–15 h - Přednášky, workshopy, promítání

www.mamaklubchrudim.cz,
mamaklub.chrudim@seznam.cz, FB (aktuální program)
Školní náměstí 11, Chrudim (vchod vedle Muzea barokních soch)

Vzácná osobnost a dlouholetý tajemník světové legendy, skvělý interpret s nejlepším hlasem Freddieho Mercury, půvabná sopranistka, zpěvák a jediný
Čech hrající ve filmu Bohemian Rhapsody, český
klavírista se zápisem v Guinessově knize rekordů
a vynikající moderátor rádia Evropa 2. Ti všichni vás
budou bavit ve zcela novém programu. Turné zahájíme právě v krásném Fibichově sále Muzea v Chrudimi. Přijďte na originální show, přijďte se bavit.
Vstupné: 490 Kč

Zdeněk Polach a Matýsek
www.zdenekpolach.cz

18. 12. | neděle v 10 h
Matýsek a jeho kamarádi

Zveme Vás na představení, ve kterém máte o zábavu postaráno.
Vstupenky v prodeji na Ticketportal.cz
Divadlo Karla Pippicha

Big Band Chrudim
www.bigbandchrudim.cz

25. 11. | pátek v 19 h

Big Band Chrudim – 25 let
V letošním roce oslaví Big Band Chrudim svoje 25
narozeniny. Bude se slavit 25. 11. 2022 v Divadle Karla Pippicha od 19 h. Tentokrát jsme se rozhodli, že
letos bude koncert v naší režii a parádně to s Vámi
roztočí naši skvělí stálí zpěváci. Zpívat budou Petra
Sirůčková, Simona Krauzová, Richard Köhler a celé
to bude za dirigentským pultem řídit Martin Profous.
V programu úspěšné skladby z minulých koncertů.
Všechny příznivce naší kapely srdečně zveme a těšíme se na Vás. Prodej vstupenek v pokladně Divadla Karla Pippicha, v Turistickém a informačním
centru a online na www.chrudimskabeseda.cz

Štístko a Poupěnka
19. 11. | sobota v 10 h
Bylo nebylo

Provedou vás fantastickým světem pohádek
v představení Bylo nebylo.
Divadlo Karla Pippicha
Vstupné: 300 Kč na www.stistkoapoupenka.cz

Pop Balet & InDance
www.popbalet.cz, www.indance.cz

26. 11. | sobota ve 14.30 h, v 17.30 h
Hejblata

Všichni malí i velcí tanečníci brzy zaplní jeviště
Divadla Karla Pippicha a předvedou své krásné
choreografie, které spolu s lektory natrénovali
v Taneční škole InDance. Na tanečním představení Hejblata mají diváci jedinečnou příležitost tuto
práci ocenit a odměnit výkony tanečníků velkým
potleskem.
Přijďte se naladit na taneční vlnu předvánočním
večerem. Předprodej vstupenek na www.chrudimskabeseda.cz od 1. 11. ve 14 h.

R‑klub Chrudim
www.r‑klub.cz, rklubchrudim@seznam.cz,
předprodej vstupenek na akce na www.smsticket.cz
Husova 300, Chrudim

5. 11. | sobota od 21 h
Rockotéka
18. 11. | pátek ve 20 h
Drum For Fun
19. 11. | sobota ve 20 h
Skyline
26. 11. | sobota ve 21 h
Oldies

2. 11. | středa od 13 h
Dušičkové věnce

Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá
na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem
liturgického roku, kdy se církev modlí za duše
v očistci. My ji oslavíme výrobou věnců, kterými pak
můžete ozdobíme místa odpočinku Vašich milovaných. Rezervace na tel.

9. 11. | středa od 13 h
Vepsáno do kamene

Povídání o kapličkách, křížích, smírčích křížích a Božích mukách v okolí Chrudimě a příběhy či pověsti s
nimi spojené od paní JUDr. Hany Mikanové.

16. 11. | středa od 13 h
Povídání o andělech a o spojení
s našimi zesnulými

Na besedě s Ilonou Stejskalovou si budeme povídat
o andělech, kteří jsou připraveni a ochotni nám pomoci, když je o pomoc požádáme. Budeme hovořit
také o Boží podstatě v našem bytí a o spojení s našimi milovanými, kteří již nejsou mezi námi.

23. 11. | středa od 13 h
Adventní věnce

Tradice jsou tradice, a tak již po třetí si vyrobíme adventní věnce inspirované umem Kuby Skřepského!
Rezervace na tel.

30. 11. | středa od 13 h
Svatojakubská cesta do Santiaga
de Compostela

Historická síť dvanácti poutních cest, které vedou ke
hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Hana ji
absolvovala společně se svou kamarádkou a přijdou
nám o ní vyprávět. Přijďte se inspirovat a prožít ji i vy!

Zahradkáři ZO Chrudim
26. 11. | sobota v 9 h
Osivo – odborná přednáška

Co se děje s osivem, než ho nabalíme do hobby
balení, letničky z přímého výsevu, novinky. Přednáší
odbornice Mazalová Věra ze SEMO Smržice.
Střední škola zemědělská Chrudim – jídelna

Pravidelná cvičení pro maminky s dětmi

Informace na tel.: 774 250 725
Úterý v 9 h – Cvičení pro miminka
Úterý v 10 h – Neposedové – větší chodící děti
Středa v 9 h – Špunti – děti, které začínají chodit
Čtvrtek v 9 h – Šneččci – batolátka a začínající chodit
Čtvrtek v 10 h – Lumpíci – větší chodící

Jazykový klub Tucan club

Informace na tel.: 775 689 118
Úterý v 16 h – Secondary club
angličtina 2. stupeň ZŠ
Úterý v 17 h – Kinder club – angličtina školkové děti
Úterý v 18 h – English conversation
angličtina dospělí a teenageři
Středa v 16 h – Baby club
angličtina pro děti od 2 let + rodiče
Středa v 17 h – Primary club
angličtina děti 1. stupeň ZŠ
Středa v 18 h – Español
španělština dopělí a teenageři
Čtvrtek od 15 h – Primary school
angličtina pro pokročilé děti 1. stupeň ZŠ
Pátek od 8.30 h – Kinder & Primary school
zábavné dopoledne pro děti 4–6 let
Pátek od 12.30 h – Español para niños
španělština předškolní a mladší ZŠ
Pátek v 14 h – Primary club
angličtina děti 1. stupeň ZŠ

Klub Zeměplocha

Možnost zápisu dětí do odpolední „družiny“ pro děti
1. stupně ZŠ, informace na tel: 774 250 725

Akce:
3. 11. | čtvrtek v 17 h
Ukládání broučků – 20 let

Broučci slaví 20 let. Sejdeme se pod Širokými schody na náměstí U Vodárny. Odtud půjde lampionový
průvod do Letního kina (Lázeňská ul.), kde proběhne
kulturní program a tentokrát i s překvapením. Občerstvení zajištěno. Informace: 774 250 725 nebo na emailu.

Chrudimská šatlava
www.chrudimskasatlava.cz
Klub milovníků vína, Resselovo nám. 4, Chrudim

18. 11. | pátek v 19 h
Večer v červeném – degustace vín
Vstupenky na webu

3. 12. | sobota v 19 h
Degustace francouzských vín

Rabštejnská Lhota

Slatiňany

3. 12. | sobota v 19 h
Epydemye

www.slatinany.cz

Koncert se uskuteční v Hostinci U Drobílků. Informace na tel: 603 492 023.
Předprodej: Obecní úřad Rabšt.Lhota nebo na
paveltlapak56@mail.com.

Nordic Walking & nutrition
www.nanwi.cz, nanwi@nanwi.cz
Bc. Erika Dykastová, tel.: 602 142 746,
nutriční terapeut a instruktor Severské chůze
Přihlašovací formulář na webu nebo telefonicky

12. 11. | sobota 10-13 h
13. 12. | sobota 10-13 h
Základní kurz techniky severské chůze

Naučíme Vás správnou techniku chůze s hůlkami. Nutné se objednat. Hole Vám zapůjčíme zdarma.
Chrudimské lesy – sraz 10 min před zahájením kurzu na
parkovišti za restaurací U Drobílků v Rabštejnské Lhotě

Každý čtvrtek od 17 h
Pravidelné lekce

Sraz 5 min před zahájením lekce na parkovišti za
Restaurací u Drobílků v Rabštejnské Lhotě.
Lekce zahrnuje rozcvičku, posilování. Vhodné pro
všechny bez omezení věku, váhy a kondice.

4. 11. | pátek v 16 h
Pardubická šestka
Společenský dům

12. 11. | sobota v 15 h
Kašpárkovo pohádkové běhání
aneb tři příběhy ze Slatiňan
Společenský dům

15. 11. | úterý v 19 h
Cestovatelský večer – Michaela Hrdá
Společenský dům

Jazyková škola Zebra
Chrudim, Erbenova 383,
tel.: 774 450 405 (Michaela Štěňhová)

Mezinárodní zkoušky LanguageCert

Chcete mít mezinárodně platný, oficiální důkaz
o znalosti jazyka – pro práci, studium?
Certifikát je uznáván řadou institucí, např. vysokými
školami po celém světě. Zkoušku lze složit ve dvou
polovinách – zvlášť pro mluvení a zvlášť pro psaní/
čtení/poslech, což zvyšuje Vaši šanci uspět a zároveň si rozložíte svou finanční investici.
Zkoušku lze složit i on‑line. Detaily najdete na:
www.skola–zebra.cz/certifikaty

