
•	 8.	11.	pá	19:00 (vstupné dobrovolné) •	NA	TŘI	AKORDY	-	UNDERGROUND	NA	ÚSTECKU  
- KONCERT, hr.: LIDOVÍ LÉČITELÉ, ROSE MEANS ROSE, RADOST, ROHYPNOL, 
TRYSKÁČI, ZMAGNETIZOVANÁ BLÁNA, ŠNEČÍ FARMA, TOM77, VYLITÁ ŠŤÁVA, 
Jan ‘Ojař’ Bělohlávek ad. - poř. Ústecká kulturní platforma ’98 (info@ukp98.cz)  
- vydavatel Nových Ústeckých přehledů (www.nup.cz)- sál hospody Pod Kaštany  
- Do Vrchu 29, 403 40 Ústí n. L. - Skorotice.

• 9.	11.	so	14:00  (vstupné dobrovolné) •	STŘEDOHORSKÉ	JAMOVÁNÍ	2013 
aneb Souboj marmelád v rytmu jazzu - 6. roč. soutěže v kategoriích: hrušková, 
švestková a všeovocová (i ostatní směsi) - v režii o. s. 

Středohoří sobě (stredohorisobe.wz.cz) - těšíme se na Vaše tradiční i experimentální 
výtvory! Pro děti je přichystáno malování sklenic - partneři: Švestková dráha 
(svestkovadraha.cz), Knihkupectví Pod věží (podvezi.cz), Galerie Suterén 
(galeriesuteren.cz), Monotyp (monotyp.blogspot.cz), Zámecké sady Chrámce 
(zameckesadychramce.com) - bez přispění Města Ústí n. L. (usti-nl.cz) a Ústeckého 
kraje (kr-ustecky.cz) - Činoherní studio (cinoherak.cz).

• 10.	11.	ne	14:00	+	16:00	(zdarma) •	VZPOMÍNKY	NA	STŘEKOV
Komentovaná procházka po městě se střekovským rodákem za asistence Thomase 
Oellermanna (Collegium Bohemicum) + (16:00) beseda s hudební vložkou - 
Rudolf Schicht (*1933 Střekov [Schreckenstein]) zahraje na akordeon - poř. 
Collegium Bohemicum (collegiumbohemicum.cz) a Ústecká kulturní platforma ’98  
(info@ukp98.cz) - vydavatel Nových Ústeckých přehledů (www.nup.cz) - Činoherní 
studio (cinoherak.cz).

• 11.	11.	po	10:00 (zadáno) (99,-) •	BYL	JSEM	VELITELEM	V	OSVĚTIMI 
Monodrama z dílny Filipa Nuckollse (*20. 6. 1979 Ústí  
n. O.) a Kryštofa Rímského (*13. 8. 1975 Hradec Králové) 

dokumentární představení věrně reflektuje záznamy samotného Hösse, které až 
deníkovou formou sepsal na přání/rozkaz spojeneckých vyšetřovatelů, kteří ho soudili 
za jeho činy, kterých se dopustil za 2. svět. války... - Činoherní studio (cinoherak.cz).

•	 11.	11.	po	16:00	(zdarma) •	UNDERGROUND	NA	ÚSTECKU
 70 - 80. l. 20. stol. vernisáž výstavy (11. 11. po - 20. 11. st) 

- poř. Ústecká kulturní platforma ’98 (info@ukp98.cz) - vydavatel Nových Ústeckých 
přehledů (www.nup.cz) - Činoherní studio (cinoherak.cz).

•	 11.	11.	po	19:00 (50,-) •	PechaKucha	Night	#9
Socialistický realismus 70. a 80. l. 20. stol. - večer v duchu 
celosvětově rozšířené a současně velmi oblíbené formy 
prezentace tvůrčích osobností - info: Tomáš Petermann 

(tompet@seznam.cz, 775 243 379, pechakucha.org) - Činoherní studio (cinoherak.cz).

•	 12.	11.	út	10:00 (pro školy) (99,-) BYLY	JSME	TAM	TAKY
O ženách, které doba nezlomila  - Dagmar Šimková  
(*23. 5. 1929 Praha - †24. 2. 1995 Perth, Austrálie) - realizace: 
Vojtěch Bárta (*22. 4. 1985 Praha), hraje: Nataša Gáčová 
(*18. 4. 1977 Kladno) - Činoherní studio (cinoherak.cz).

•	 12.	11.	út	19:00 (250,-) •	KOMUNISMUS 
Příběh našich otců - děje se r. 1984 v satelitní krajině 
sovětského bloku zvané Československo… Co obětuji pro 

druhé? - Viliam Klimáček (*14. 9. 1958 Trenčín) - rež.: Filip Nuckolls - divadelní 
spolek Kašpar KAŠPAR - Divadlo v Celetné (divadlovceletne.cz) - Činoherní studio 
(cinoherak.cz). 

•	13.	11.	st	10:00 (zadáno) (99,-) •	FARMA	ZVÍŘAT 
Alegorická bajka pro jednoho herce - dramatizace slavného románu 
- George Orwell (*25. 6. 1903 Motihari - Bengálsko - †21. 1. 1950  
Londýn) - realizace: Jiří Maryško (*4. 4. 1980 Děčín), Vladimír Čepek, 
Filip Nuckolls a Štěpán Jirák (*24. 6. 1972 Žatec) - Činoherní studio 
(cinoherak.cz). 
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FESTIVAL	SUDETY	2013	• www.festivalsudety.cz
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Rudolf Schicht

10. 11. 2013
ČINOHERNÍ STUDIO ▪ Ústí n. L.

▪ Od 14:00 – komentovaná procházka
(sraz u Činoherního studia)

‘doprovází a překládá Thomas Oellermann z Collegium Bohemicum’

▪ Od 16:00 – tlumočená beseda, 
promítání fotografií, hra na akordeon 

(foyer Činoherního studia)
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VZPOMÍNKY
NA STŘEKOV

ÚSTECKÉnové

KLEIN DYTHAM
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Grafické zpracování: Romana ‘Rozka’ Pidrmanová

•	 13.	11.	st	19:00  (zdarma) •	OstPunk!	
- too much future - Promítání filmu o punku v NDR (D 06, 93’) za účasti režiséra: 
Michael ‘Pankow’ Boehlke (*1964 Berlín - Pankow) - poř. Ústecká kulturní platforma 
’98 (info@ukp98.cz) - vydavatel Nových Ústeckých přehledů (www.nup.cz)  
- Činoherní studio (cinoherak.cz). 

•	 14.	11.	čt	10:00 (pro školy) +  19:00 (99,-) •	KONFERENCE	VE	WANNSEE 
- Rekonstrukce dějinné události - inscenované čtení,  
v němž kromě herců vystupuje také část ostatního personálu 
divadla... realizace: Filip Nuckolls a Vladimír Čepek  
(*26. 9. 1976 Olomouc) - Činoherní studio (cinoherak.cz) 

•	 15.	11.	pá		10:00 (pro školy) (99,-) •	CHUDÍ	V	LODŽI 
‘Jakmile je vyhnaných a mrtvých víc než živých, začnou 
mrtví mluvit místo živých. Živých jednoduše není dost na 
to, aby dokázali unést celou skutečnost.’ Dramatizace na 
motivy knihy Steve Sem-Sandberga, patrně nejúspěšnějšího 
švédského románu posledních 30ti let. Jevištní meditace nad 
poměrem lidské svobody a moci; morálky a života, smrti a lži; přirozenosti a strachu. 
Vyprávění o božích úmluvách a smlouvách s ďáblem. Báseň o snech a touhách lidí 
z města mrtvých. - hr. Jaroslav ‘Achab’ Haidler (*13. 10. 1958 Frýdlant), sc. Andrej 
Ďurík (andrejdurik.com), dr. a rež. Vojtěch Bárta - Činoherní studio (cinoherak.cz). 

•	 15.	11.	pá		20:00 (100,-) •	ZWEI	KESSEL	BUNTES	#11
další pokračování úspěšné klubové noci - hr. NAUZEA 

ORCHESTRA (bandzone.cz) - indie electronica, THE PROSTITUTES (bandzone.cz) 
- indie punk Praha, OLD FOLKS HOUSE (bandzone.cz) - garage punk Praha - 
Činoherní studio (cinoherak.cz). 

•	 16.	11.	so		14:00	+	18:00	+	20:00 (99,-) •	DERNIÉRY	3	MONODRAMAT
- 14:00 FARMA ZVÍŘAT - Alegorická bajka pro jednoho herce - dramatizace slavného 
románu - George Orwell (*25. 6. 1903 Motihari - Bengálsko - †21. 1. 1950 Londýn) - 
realizace: Jiří Maryško (*4. 4. 1980 Děčín), Vladimír Čepek, Filip Nuckolls a Štěpán 
Jirák (*24. 6. 1972 Žatec) 
- 18:00 BYLY JSME TAM TAKY - O ženách, které doba nezlomila  - Dagmar Šimková 
(*23. 5. 1929 Praha - †24. 2. 1995 Perth, Austrálie) - realizace: Vojtěch Bárta (*22. 4. 
1985 Praha), hraje: Nataša Gáčová (*18. 4. 1977 Kladno) 
- 20:00 BYL JSEM VELITELEM V OSVĚTIMI - Monodrama z dílny Filipa Filip Nuckolls (*20. 6. 1979 Ústí 
n. O.)   a Kryštofa Rímského (*13. 8. 1975 Hradec Králové) - dokumentární představení věrně reflektuje 
záznamy samotného Hösse, které až deníkovou formou sepsal na přání/rozkaz spojeneckých vyšetřovatelů, 
kteří ho soudili za jeho činy, kterých se dopustil za 2. svět. války... - Činoherní studio (cinoherak.cz). 

•	 17.	11.	ne		12:00  (zdarma) •	SUDETSKÝ	BATŮŽEK
(11 km) - Vitín (Wittine) - další ze série pravidelných nedělních korz, vycházka 
(ceskestredohori.cz) turistického odd. ČS Batůžek - výlet krásnou krajinou 
nás provede kolem romantických i děsuplných ruin několika zaniklých obcí, 
vše doplněno fundovaným i vzrušujícím výkladem zapáleného sudetského 
vlastence, děčínského archiváře Petra Karlíčka - fakultativně zakončeno  
v příjemné osvěžovně - hostinci U Fešáka - sraz: v Zubrnicích (obeczubrnice.
cz) před kostelem - trasa (s větším převýšením): Zubrnice - Velké Stínky 
- Stará Homole - zaniklá Thunovská lesovna - Vitín - Mauerschin - Malé 
Březno (malebrezno.cz) (velkobrezensko.cz) - spojení: bus Ústí n. L. hl. n. 
8:24; 10:24; pro automobilisty: přívoz Velké Březno (privozvelkebrezno.info) 

jezdí 7:00 - 17:00 - zpáteční spoje u průvodce nebo dozoru. 

Vydala: Ústecká kulturní platforma ‘98 o.s. - www.severnipolabi.cz

Další program v přípravě - sledujte cinoherak.cz a www.festivalsudety.cz 
- info: Jana Válková (jancaval@seznam.cz) - 725 907 053, Martin Nosek (m.nosek@email.cz) - 606 226 621. 

Předprodej v pokladně ČS 
(Varšavská 767/7, 400 03 Ústí n. L. - Střekov, tel.: 411 198 061, 411 198 062, 411 198 063), 

e-mail: rezervace@cinoherak.cz, (cinoherak.cz).


