KULTURNÍ MĚSÍČNÍK
září a říjen
sobota
11. 9.

od 16 hod.
foyer
divadla

2021

Výstava výtvarných
prací umělců v divadle
Mezinárodní výtvarný plenér

Ze čtyř zemí dorazí do Bruntálu jedenáct výtvarníků, aby se zde zúčastnili druhého ročníku Mezinárodního výtvarného plenéru. Ten se uskuteční
v rámci česko-polského projektu Společný kulturní rok podpořeného dotací EU. Výtvarníci budou čtyři dny tvořit obrazy s tématikou zákoutí města Bruntálu, poznají Bruntál
a zažijí výlet do Prudniku, setkají se s nadanými žáky škol,
kteří je budou moci sledovat při práci. Vyvrcholením akce
bude výstava v divadle, kde může veřejnost vidět jejich díla,
která při plenéru vzniknou. Současně bude vystavovat obrázky dvacítka dětí, které navštěvují základní uměleckou
školu, stejný počet z Bruntálu a Prudniku, a bude to pro
ně možná první společná výstava s dospělými umělci. Na
vernisáž je zvána široká veřejnost. Výstava potrvá měsíc.

sobota

11. 9.

od 13 hod.

Bruntálské indiánské
léto

Jesenické infocentrum ve spolupráci s Městem Bruntál pořádají 18. ročník hudebního festivalu folk-country-bluegrassových skupin
Bruntálské indiánské léto. Festival se letos bude konat na
náměstí Míru. Uslyšíte tyto kapely: Večery v jednom, Dominika, Arrest, AcusTrio V. Fajfr, Bluegrass Comeback,
Monty a kapela, Pětník, Zelenáči, Nebe. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti k programu na www.bileto.wz.cz
nám. Míru
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Screamers 2021

středa

22. 9.

Nové představení a show
oblíbené travesti skupiny
se po dvou odložených termínech konečně uskuteční.
Pro diváky je připraven zcela
nový zábavný večerní program. Vstupenky za 250 Kč
a 230 Kč jsou již v prodeji.
Zakoupené vstupenky na
původní datum 27. 5. 2020 zůstávají v platnosti.
v 19 hod.
divadlo

pátek

24. 9.

od 15 hod.

Bruntál tančí a děkuje

Velké taneční odpoledne v Bruntále
s koncertem kapely The Backwards

Skvělou příležitost předvést veřejnosti své
umění dostanou taneční soubory z Bruntálu
a hosté. Na náměstí Míru bude postaveno nové taneční
podium zakoupené městem díky dotaci EU v rámci projektu Společný kulturní rok. Dosud nebyla příležitost jej
využít. Na podiu vystoupí taneční soubory InMotion Robina Valáška, TŠ Stonožka, Dambra, Aktivní senioři a jejich
hosté a další soubory. Přijedou také účinkující z polského
Prudniku. Až do podvečerních hodin bude k vidění umění tanečníků a večer bude hrát koncert slovenská kapela
The Backwards, oceněná v zahraničí jako nejlepší Beatles revival. Začátek koncertu je plánován na 18 hodin,
čas se ještě může změnit, proto sledujte plakáty k akci.
Vstup na taneční odpoledne s koncertem je bezplatný.
nám. Míru

Připravujeme
2. 10. v 19 hod. divadlo, zahájení divadelní sezony
Jaroslav Gillar

Blázinec

komedie s Miroslavem Táborským

Autor a režisér napsal Blázinec přímo na tělo herci Miroslavu Táborskému s přesvědčením, že dané role uchopí
a předvede divákům ve světle, které bylo tvorbou zamýšleno. Výsledkem této spolupráce je bezesporu divadelní
koncert, který se vymyká běžnému
divadelnímu představení. Každou
postavu, kterou zde Miroslav Táborský ztvárňuje, má velmi pečlivě
propracovanou bez ohledu na délku jejího výstupu, každá z nich figuruje v pozici samostatné hlavní role
s jasně danou tváří a projevem. Komedie zahájí cyklus ročního předplatného. Vstupenky lze zakoupit
v divadle nebo v Městském informačním centru za 270 a 250 Kč.
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4. 10. v 19 hod. místo je v jednání

Jazzový koncert

Baskytarista Steve Clark se vrací po třech letech
Steve Clarke (USA) – baskytara, Walter Fischbacher
(USA) – klávesy, Richard Muenchhoff nebo Ulf Stricker
(D) – bicí
Steve Clarke je vynikající jazzový baskytarista z Bridgeportu v Connecticutu. Doposud vydal osm sólových
alb (poslední album “Sparkle”, 2016) a 58 alb s dalšími
umělci. Clarkovy přirozeně plynoucí kompozice obsahují
mnoho zručně uchopené fusionové inspirace. Jeho technika uchvacuje publikum. Turné je Steveovým posledním
návratem do Evropy. Po tříleté přestávce máme čest hostit jej také v Bruntále. Vstupenky zakoupíte v předprodeji
v MIC nebo v divadle.

14. 10. sál ZUŠ Bruntál, v 19 hod.

Kristina Marková Stepasjuková
klavírní recitál

Klavírní recitál z Prémiové listiny mladých v rámci
Kruhu přátel hudby pro
veřejnost. Studovala klavír
na pražské HAMU ve třídě
prof. I. Klánského,a později komorní hudbu ve Vídni.
Již v sedmi letech zvítězila v mezinárodní klavírní
soutěži Amadeus v Brně
a stejnou soutěž vyhrála
také v roce 2002. Je laureátkou mnoha národních
i mezinárodních soutěží,
držitelkou uznání a účastní
se mezinárodních mistrovských kurzů. Náhradní termín
za 25. 3. 2020. Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 150 Kč.
21. 10. 2021 v 19 hod. divadlo
Jakub Zindulka

Sexem ke štěstí

adlo
dpoiv
dzimní

Městské

Bruntál
nabízí

předplatné
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2021

komedie

Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky, který se zároveň ujal režie, zaručeně
polechtá bránice. Přestože v představení nepadne jediné
vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15 let. Obsazení: Martina Hudečková, Vladimír
Kratina, Jitka Ježková, Vilém Udatný a Jakub Zindulka.
Koučovat se dá všechno. Rada zní – pokud ochladly vaše
partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit
sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně
jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život
s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… Komedie zahájí podzimní divadelní cyklus. Volné
vstupenky můžete zakoupit v MIC nebo v divadle za
270 a 250 Kč.
Platí abonentky z podzimního cyklu 2020, který nebyl
odehrán. O výměnu abonentních kartiček prosíme diváky
v kanceláři divadla.
9. 11. v 19 hod. v sále ZUŠ

Smetanovo trio

Smetanovo trio, založené ve 30. letech 20. století klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším současným českým souborům. Jitka Čechová – klavír, Jan Talich
– housle, Jan Páleníček – violoncello. Náhradní termín za
duben 2020. Vstupné 200 Kč, studenti a senioři 150 Kč.

v jednání

Philipp Moog, Frank Röth

Slepá láska

Divadlo U Valšů Praha
Napínavá romantická komedie ze současného New Yorku
o zklamání i naději, ale i o přátelství
a lásce. Režie: Jan
Novák. Hrají Carmen Mayerová, Eliška Jansová, Robert
Hájek,
František
Skopal. Lze zakoupit
vstupenky na představení, v přízemí i na balkon. Vstupné
270 a 250 Kč. Zakoupené vstupenky a abonentky z Jarního předplatného na původní datum 5. 5. 2020 zůstávají
v platnosti.
divadlo, termín v jednání, podzimní předplatné
Petr Novorný, Petr Abraham

Postřižiny

Moravské
divadlo Olomouc
Poetický
příběh
Hrabalových Postřižin, odehrávající se
v měšťanském pivovaru v Nymburce
v dobách okouzlující
první republiky. Režisér Petr Novotný do
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inscenace vložil řadu scén, které ve slavné filmové verzi
Jiřího Menzela chyběly. Diváky čeká i jedno genderové
překvapení. Vstupenky za 270 a 250 Kč můžete rezervovat v divadle nebo v Městském informačním centru.
Zakoupené vstupenky a abonentky na původní datum
30. 3. 2020 zůstávají v platnosti.
v jednání
Tankred Dorst

Fernando Krapp mi napsal dopis

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Fernando Krapp - muž silný, majetnický, krutý i milující
o němž je všeobecně známo, že dosáhne všeho, čeho
si zamane. Julie, krásná, navenek křehká, vnitřně silná,
a především nenapravitelně romantická dcera zadluženého otce. Má se stát odměnou za Krappovu finanční
výpomoc. Protipólem tvrdého manipulativního Krappa je
potom rozbolavěný a citlivý hrabě Bordavela. Poetický
snílek, který ale s Julií manipuluje možná úplně stejně.
Nebo ji stejně miluje? Jak ven ze života, který se stává
peklem. Vstupné 270 Kč a 250 Kč.
v jednání na únor 2022, v divadle

Komedie s Ivou Janžurovou

Po dohodě s divadlem Kalich
bude původně plánovaná hra
Božská Sarah s Ivou Janžurovou nahrazena novou komedií,
v níž Iva Janžurová exceluje
v režii své dcery Sabiny Remundové. Jmenuje se Pusťe
mě ven, premiéru měla krátce po hereččině jubileu letos
v červnu. Herecká legenda Iva
Janžurová si jako inscenaci
ke svému významnému životnímu jubileu příhodně vybrala
výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost
v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande.
Na představení budou platit vstupenky, které si diváci zakoupili na původní titul Božská Sarah. Kdo by chtěl vstupenky vrátit, může tak učinit v divadle nebo v MIC.
26. 11. v 17 hod. na náměstí Míru

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
4. 12. v divadle

Vánoční čas

Vánoční pohádka s mikulášskou nadílkou.
Divadlo Loudadlo Praha.
8. a 9. 12. na náměstí Míru

Vánoční jarmark s kulturním programem

Dvoudenní jarmark u vánočního stromu na náměstí Míru
s kulturním programem, vystoupením hudebních skupin,
dětí ze škol a společným zpíváním koled.
18. 12. divadlo

Dokud se zpívá

Nejstarší hudební festival ve městě nabídne
pestrou skladbu hudebních skupin.
20. 12. v 19 hod. ve farním kostele

Schola Gregoriana Pragensis

Koncert Kruhu přátel hudby pro širokou veřejnost.
22. 1. 2022

Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky

Náhradní termín zrušeného představení z června 2020.
Předprodej pokračuje a zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti.
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Připravujeme prodej
divadelního předplatného
Všechna divadelní představení můžete navštívit
dle vlastního výběru nebo výhodněji v kratších
cyklech předplatného.

ROČNÍ DIVADELNÍ PŘEDLATNÉ:

Pro stávající abonenty platí permanentky zakoupené
a nevyužité z loňské sezony se zohledněním ceny za
odehraná představení. Prosíme o jejich výměnu. Pro
nové zájemce bude 6 titulů rozděleno do dvou kratších cyklů, s plánem představení od října do prosince
a v rozmezí ledna a května. K vidění budou divadelní
hry různých žánrů, komedie, drama, komorní i výpravné činohry.
Cena divadelního předplatného pro roční cyklus
v nové sezoně se nemění:
přízemí: 1 550 Kč, balkon: 1 350 Kč.

PODZIMNÍ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ:

Pro stávající abonenty platí permanentky zakoupené
a nevyužité z loňské sezony se zohledněním ceny za
odehraná představení.
Cena divadelního předplatného pro sezónní
podzimní cyklus v nové sezoně se nemění:
přízemí 750 Kč, balkon: 690 Kč.
Doprodej volných vstupenek na jednotlivá představení
bude za 270 Kč, 250 Kč.

KONCERTNÍ SEZONA KRUHU
PŘÁTEL HUDBY:

Pro stávající abonenty platí permanentky zakoupené
a nevyužité z loňské sezony se zohledněním ceny za
odehrané koncerty.
Vstupné na jednotlivé koncerty je 200 Kč, studenti
a senioři 150 Kč.

Případné dotazy a informace:

• e-mail: predprodej@mubruntal.cz
nebo divadlo@mubruntal.cz,
• telefonem 554 712 765 nebo osobně v kanceláři
v divadle od 26. 8. 2021.
Bližší informace budou zveřejňovány
průběžně na webu města,
v kulturním měsíčníku a ve vývěskách.
Výhody předplatného:
• Máte zajištěno stálé místo v hledišti po celou
sezonu.
• Nižší cena proti běžné zakoupené vstupence
až o 38 %.
• Abonentní kartu můžete darovat nebo půjčit.
• Budete přednostně informováni o připravovaných
titulech.

Termíny zahájení prodeje abonentek
a vstupenek

• 24. 8. 2021 v kanceláři divadla. Dosavadním
předplatitelům rezervujeme jejich místa nejpozději
do 10. září 2021.

Předprodej předplatného a vstupenek
pro další zájemce:
• od 11. září bude zahájen prodej předplatného
jednotlivé hry do divadla dalším zájemcům.
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Muzeum v Bruntále, p. o. – Zámek Bruntál
tel.: 554 717 947 (rezervace), www.mubr.cz

Výstavy
do 10. 9. 2021

Jindřich Štreit jubilující

Výstava mapující tvorbu významného fotografa Jindřicha
Štreita, uspořádaná k jeho životnímu jubileu.
do 3. 10. 2021

Zapomenuté kouzlo cínu

Cín - stříbřitý, poddajný kov, je dnes znám hlavně v elektrotechnice a při pájení kovových materiálů. Naše výstava
přináší pohled na specifické a zapomenuté užívání cínu.
Návštěvník se seznámí s historickým získáváním a využíváním kovu, z bohatých muzejních sbírek zhlédne stolní
a nápojové soupravy, předměty spojené s liturgií a okázalé konvice cechovních mistrů.
30. 9. 2021 – 27. 3. 2022

Z nových muzejních sbírek

Muzeum na této výstavě seznámí návštěvníky se svými
sbírkovými přírůstky za období 2014 - 2020. Nové přírůstky dokumentují všechny oblasti lidského života.
Stálé expozice
Zámecká expozice, Řemeslo má zlaté dno.

Muzeum v Bruntále, p. o. – Hrad Sovinec

www.hradsovinec.cz, tel.: 554 219 863 (rezervace)
Výstavy
do 31. 10. 2021

Jindřich Štreit – Ohlédnutí

Výstava mapující tvorbu a život fotografa Jindřicha Štreita, uspořádaná k jeho životnímu jubileu.
Akce
4. – 5. 9. 2021

Škola kouzel na Sovinci

Vyrobte si kouzelnickou hůlku a pak projděte všechna kouzelnická stanoviště. Po úspěšném splnění všech úkolů Vás
čeká kouzelnické vysvědčení a k tomu i drobná odměna.
11. – 12. 9. 2021

Sovinecké šelmování

Během této akce se návštěvníci dozvědí mnohé zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách, které se znovu
vrací do české přírody, o činnosti záchranné stanice pro
divoká zvířata nebo o sokolnictví.
25. – 26. 9. 2021

Hradní hodování

Víkend určený nejen pro příznivce dobrého jídla a pití.
Bohatý doprovodný kulturní program bude obohacen
o ochutnávky různých specialit.
28. 9. 2021

Jak se lidem žilo

Poutavé přednášky na téma stravování, odívání a život
v průběhu staletí. Přednášky budou spojeny s ochutnávkami dobové kuchyně.

Muzeum v Bruntále, p. o. – Kosárna Karlovice
www.mubr.cz

tel.: 554 744 077 (rezervace)

Stálé expozice
Člověk a les – vše o lesu a činnosti člověka v něm, Domácnost z první poloviny 20. století, Byt lesníka, Stodola se zemědělskými stroji, nářadím a náčiním, Bylinková
půda, Chlév s hospodářskými zvířaty.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Středisko volného času

Školní 2, tel.: 553 821 198 a 553 821 199
e–mail: info@svcbruntal.cz, www.svcbruntal.cz
Středisko připravuje řadu kroužků pro
volný čas dětí. Podrobnosti najdete na
webových stránkách SVČ a na letácích.

Městská knihovna Bruntál

Školní 2, v budově Petrina, www.mekbruntal.cz

Výstava fotografií Ondřeje Bačíka

Dokumentace obsahuje fotografie postupu oprav, zabezpečení a úklidu zámku Janovice v letech 2010–2012.

Grand Pub Bruntál

Alšova ulice, www.grandpub.cz

31. Bruntálský Open Mic

V sobotu 25.září 2021 od 19 hodin
v Grand pubu v Bruntále na Alšově
ulici je pro Vás připraven opět zajímavý program.
Na úvod večera se nám představí opavská kapela MY
DVA TRIO, která se skládá ze dvou zkušených muzikantů, Jiřího Šoltise a Václava Khýra. Právě jejich vytříbený
hudební dialog je jednou z nejvýraznějších vlastností nového alba, které před nedávnem vydali. Pánové si dokáží
opravdu gentlemansky naslouchat a jejich sofistikované
pěvecké i kytarové linky zní lehounce a svědčí o velké
muzikalitě a silné invenci. Poprvé uslyšíme v našem klubovém prostředí tuto hudební dvojici.
Pro místní publikum jistě nebude překvapením tvář dalšího hosta, kterým je PETR MIHALCO. Lidé, kteří pravidelně navštěvují hudební akce, jistě znají bruntálskou
kapelu Noir Voir a také jejich kytaristu. Nenápadný muzikant, ve kterém dřímá neskutečná hudební energie.
Těšíme se na jeho sólové vystoupení a představení jeho
nového projektu.
Závěr večera bude patřit opět pánskému uskupení. Hudbu
amerického věrozvěsta, sběratele lidové tvorby, odpadlíka, soudce, zločince a zásadního průkopníka ozdravné
metody kouření dýmky nosem dnes v Českých zemích
interpretuje pouze trio REVEREND KILLJOY. Tři hlasy,
půl tuctu nástrojů a jeden velký zážitek!
A nebude chybět nejedno překvapení, o kterém často
neví ani samotní organizátoři. Vystoupit totiž u nás může
každý, protože „Mikrofon je tvůj!“.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
https://www.facebook.com/BruntalskyOpenMic

Další akce ve městě
Večerní běh bude 8. října 2021

Nový termín 49. ročníku Večerního běhu Bruntálem je pátek 8. října
2021 v 16:30 hodin na náměstí Míru
v Bruntále. Z důvodu proticovidových opatření byl již dříve zrušen
červnový termín. Závodit budou
benjamínci na 250 metrů kolem náměstí, mládež a dospělí na dalších
tratích až po desetikilometrový běh
mužů. V doprovodném programu
bude hrát kapela Melodik z Jedlí.
Přijďte povzbudit spotrovce a pobavit se.
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sobota 11. září od 9 hod. v Bruntále, zámek

Trofeo niké – jízda veteránů

Třídenní 21. ročník podhorské jízdy veteránů v Jeseníkách se bude konat 10. – 12. září, se zastávkou 11. září
od 9 do 10 hodin v Bruntále v zámku. S podtitulem Zastav a rozhlédni se, si letos vyjedou překrásné automobily
10. září na Albrechticku a Osoblažsku. V sobotu 11. září
budou k vidění od 9 hodin v zámku, v 10.30 hod. v Razové
u přívozu a na letišti, 13.30 hod. v Moravskoslezském Kočově na Farmě, od 14 hod. v Břidličné na pěší zóně a od
15 hod. v Rýmařově u Hedvy Český brokát. V neděli pokračuje výlet od 9.45 hod. přes Malou Morávku, Vrbno
pod Pradědem, Ludvíkov s cílem Karlově Studánce od
12.40 do 14.30 hod.

Akce Dany Meca Frankové
DPS, ul. Okružní 20 (1. patro) Bruntál
www.dana-meca-frankova.estranky.cz

• víkend 18. a 19. 9. Jana Laštovičková - Grygarová,
Ateliér Zebra – kurz olejomalby technickou Boba Rosse

• čtvrtek 23. 9. od 17.00 hod. Čáry máry v kuchyní aneb
zdravé a hravé vaření s Melanii Kautzovou

• sobota 25. 9. od 9.00 hodin 1. patchworkovy klub Bruntál – Šití kostlivců a čehokoliv

Akce se konají (pokud není uvedeno jinak) v budově
Centra Pohoda, ul. Okružní 20 v Bruntále – 1. patro.
Na všechny akce je třeba se přihlásit na některém z kontaktů: Dana Meca Franková, tel.: 603 488 553, FB: Dana
Meca Franková, e-mail: dana.lunakova@seznam.cz.

PROGRAM KINA CENTRUM BRUNTÁL
provozni–kino@jpfactoring.cz

Informace o programu a rezervace na tel. 721 047 230, vždy 30 minut
před 1. představením do začátku posledního představení. Předprodej
lístků v pokladně Kina Centrum denně od 17.00 do 19.00 hod.

ONLINE REZERVACE A PRODEJ na webových stránkách:
www.kinobruntal.cz a www.mubruntal.cz.

Filmový klub + Senior klub –
více na webových stránkách kina.

1. 9. v 17:00 VS 120 Kč

DRAČÍ ZEMĚ

Animovaný, rodinný, Mauricius, 92‘, dabing, premiéra
1. 9. v 18:00 MS 120 Kč

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

Komedie, Slovensko, ČR, 104‘, 12+, premiéra
1. 9. v 19:30 VS 120 Kč

CANDYMAN

Horor, USA, Kanada, 91‘, titulky, 15+, premiéra
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2. – 3. 9. v 17:00 VS 2D 120 Kč
4. – 5. 9. v 15:45 VS 3D 140 Kč
6. – 8. 9. v 17:00 VS 2D

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Animovaný, Rodinný, USA, 107, dabing, premiéra
2. 9. v 18:00 MS 120 Kč FILMOVÝ KLUB 100 Kč

SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO

Drama, komedie, erotický, Rumunsko, Chorvatsko, ČR,
Lucembursko, 106´, titulky, 18+, premiéra
2. – 3. 9. v 19:45 VS 3D – dabing 150 Kč
4. – 5. 9. v 18:30 VS 2D – dabing 130 Kč
6. 9. v 19:45 VS 2D – titulky

SHANG-CHI LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, fantazy, USA, 133‘, dabing + titulky, premiéra

3. – 5. 9. v 19:00 MS 130 Kč

ATLAS PTÁKŮ

Drama, ČR, Slovinsko, SR, 92‘, 12+, premiéra
6. – 8. 9. v 18:30 MS 130 Kč

AFTER: TAJEMSTVÍ

Drama, USA, 99‘, titulky, 12+, premiéra

7. – 8. 9. v 19:45 VS 130 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, ČR, 97‘
9. – 10. 9. v 17:30 VS 130 Kč
11. – 12. 9. v 17:00 VS
13. – 15. 9. ve 20:15 VS

JEDINĚ TEREZA

Komedie, romantický, ČR, 100‘, premiéra
9. – 10. 9. ve 20:00 VS 130 Kč
11. – 12. 9. v 19:30 VS

ZHOUBNÉ ZLO

Horor, USA, 111‘, titulky, 15+, premiéra
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9. 9. v 18:00 MS 60 Kč SENIOR KLUB

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokumentární, ČR, 105‘
10. 9. v 18:00 MS 130 Kč

AALTO: ARCHITEKTURA EMOCÍ

Životopisný, dokumentární, Finsko, 90‘, titulky, premiéra
11. – 12. 9. v 16:00 MS 110 Kč

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Rodinný, USA, Austrálie, 98‘, dabing
13. – 14. 9. v 17:00 MS 110 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Animovaný, rodinný, USA, 95‘, dabing
13. – 15. 9. v 17:30 VS 120 Kč

ZÁTOPEK

Životopisný, drama, ČR, 130‘

15. 9. v 18:00 MS 110 Kč FILMOVÝ KLUB 90 Kč

GOGO

Drama, dokumentární, Francie, 87‘, titulky, premiéra
16. – 17. 9. v 17:00 VS 120 Kč
18. – 19. 9. v 16:00 MS

TLAPKOVA PATROLA VE FILMU
Animovaný, rodinný, USA, 88‘, dabing
16. 9. v 18:30 MS 100 Kč

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA

Dokumentární, ČR, SR, 80‘, premiéra
16. – 17. 9. v 19:30 VS 110 Kč

VEČÍREK

Komedie, ČR, 90‘
17. 9. v 18:30 MS 100 Kč

LÁSKA POD KAPOTOU

Dokumentární, SR, ČR, 85‘, 12+, premiéra
18. – 19. 9. v 16:30 VS 100 Kč

EXPEDICE DŽUNGLE

Rodinný, dobrodružný, USA, 127‘, dabing
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18. – 19. 9. v 19:30 VS 130 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, ČR, 117‘, 12+
20. – 22. 9. v 17:30 VS 130 Kč

CESTA DOMŮ

Komedie, romantický, ČR, 92‘, 12+, premiéra
20. 9. v 18:00 MS 60 Kč SENIOR KLUB

MATKY

Komedie, ČR, 95‘, 12+
20. – 22. 9. v 19:45 VS 120 Kč

ZELENÝ RYTÍŘ

Drama, fantazy, USA, Irsdko, 125‘, titulky,
15+, premiéra
21. – 22. 9. v 17:00 MS 110 Kč

AINBO: HRDINKA PRALESA

Animovaný, rodinný, Peru, Nizozemsko,
85‘, dabing
23. – 26. 9. v 17:30 VS 130 Kč
25. – 26. 9. ve 20:00 VS

ZBOŽŃOVANÝ

Komedie, drama, ČR, 99‘, 12+, premiéra
23. – 24. 9. v 19:30 MS 120 Kč

KLÍCKA

Drama, USA, 107‘, titulky, 15+, premiéra
23. 9. ve 20:00 VS 250 Kč (beze slev)

OASIS KNEBWORTH 1996

Záznam koncertů, VB, 108‘, titulky, 15+, premiéra
24. 9. v 17:00 MS 100 Kč

DRAČÍ ZEMĚ

Animovaný, rodinný, Mauricius, 92‘, dabing
25. – 26. 9. v 15:00 VS 120 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný, Rodinný, USA, 107, dabing
27. – 29. 9. v 17:00 VS 120 Kč

SHANG-CHI LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, fantazy, USA, 133‘, dabing
27. 9. v 18:30 MS 120 Kč FILMOVÝ KLUB 100 Kč

QUO VADIS, AIDA?

Drama, Borna a Hercegovina, Rakousko,
Německo, …101‘, titulky, 15 +, premiéra
28. – 29. 9. v 17:30 MS 130 Kč

MARŤANSKÉ LODĚ

Romantický, drama, ČR, Norsko, 77‘, 15+, premiéra
30. 9. – 1. 10. v 17:30 MS 100 Kč

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, dobrodružný, ČR, 90‘
30. 9. – 1. 10. v 18:00 VS 130 Kč
2. – 3. 10. v 19:00 VS

NENÍ ČAS ZEMŘÍT

Akční, dobrodružný, USA, 165‘, titulky, 15+, premiéra
30. 9. – 1. 10. v 19:45 MS 130 Kč

MINUTA VEČNOSTI
Drama, ČR, 81‘, premiéra

Na říjen připravujeme: Karel, Myši patří do nebe, Venom
2, Láska na špičkách, Duna, Rozbitý robot Ron, Addamsova rodina 2 a další.
KULTURNÍ MĚSÍČNÍK – vydává město Bruntál
Příští uzávěrka vydání na říjen je 10. září 2021,
e-mail redakce: divadlo@mubruntal.cz, tel.: 554 712 765
Grafické zpracování a tisk: Tiskárna K-TISK, s. r. o.
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