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Nabídka pořadů Mekuc na druhou polovinu kulturní sezóny 2020/2021

Program akcí Mekuc bude aktualizován na webu a fb Mekuc podle možností vycházejících z aktuálního 
nařízení vlády.
I přes současnou nepříznivou situaci chystají pobočky Mělnického kulturního centra pro své návštěvníky program na druhou polovinu sezóny 2020/21, 
aby se po uvolnění opatření vlády mohl kulturní život ihned rozběhnout. Všem našim předplatitelům děkujeme za podporu a stálou přízeň, vážíme si i 
Vašeho pochopení při rušení pořadů a vracení vstupného. Vzhledem k situaci a po zkušenostech z předchozího období nezařazuje Mekuc tentokrát 
zvýhodněné divadelní předplatné výjimečně do nabídky, chápeme, že při zvýšené pravděpodobnosti změn termínů připravovaných představení 
by bylo pro návštěvníky obtížné vybírat větší počet pořadů s velkým předstihem. Jakmile to bude možné, k předplatnému se opět vrátíme. Pevně věří-
me, že to bude už pro první polovinu sezóny 2021/22, kterou zahájíme v září tohoto roku. A na jaké pořady se tedy můžete těšit od února do června?

 únor 
Krasavice interkontinentální | La Fabrika | Autorská klauniáda Marthy Issové a Anny Polívkové o velkém ženském přátelství 
a jeho světlých i temných stránkách. 
Štefan Margita – Intimity | koncert | Recitál operního pěvce, tenora, který se z operního světa poprvé vydává do světa šansonu. 
OP&K: Animované příběhy | výstava v galerii Ve Věži | Výstava ilustrací z různorodých projektů, na základě kterých pak vznikají 
animované filmy a projekce. Součástí kolekce budou autorské tisky ze série Herbarium, Faunarium, Les aj. na ručním papíře různého typu. 
Život a doba spisovatele Karla Čapka | výstava v prostorách před městskou knihovnou | Panelová výstava v časové i tematické 
posloupnosti seznámí návštěvníky s osobností Karla Čapka.

 březen 
Etiketa není věda | Ladislav Špaček | Zábavně vzdělávací show oblíbeného popularizátora bontonu a společenského chování.  
Margaritě | Old Stars | Monodrama španělského dramatika Carlose Be v režii Tomáše Staňka. V hlavní a jediné roli silné ženy čelící 
s drsným humorem nepřízni osudu i vážné chorobě exceluje Ljuba Krbová. 
Vinnetou | Divadlo Polárka | Rodinné představení přenese diváky na Divoký západ, do země mustangů a bizonů, zálesáků a indiánů, 
padouchů a hrdinů, jak ho stvořila románová fantazie Karla Maye. 
Lordi | Next Picture | Konverzační salonní  komedie Oscara Wildea a Robbieho Rosse hraná ve slovenštině je plná gagů, nečekaných 
zvratů a slovního humoru. Tři angličtí lordi spolu soutěží ve svádění žen podle předem určených pravidel, až jeden z nich tato pravidla 
poruší a celá situace se jim vymkne z rukou. Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Kotecký 
Jazz World Photo | výstava | Vítězné snímky mezinárodní prestižní soutěže o nejlepší fotografie z hudebního prostředí, kterou obesílají 
stovky fotografů z celého světa.
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 duben
Enigmatické variace | Komorní divadlo Kalich | Fascinující detektivní komedie s podtitulem Láska až za hrob odhaluje tajemství 
mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř  
Heroes | Losers Cirque Company | Spolupráce interpretů, kteří už dokázali opakovaně nadchnout mělnické publikum samostatně, 
jedinečného mima Radima Vizváry a skvělých akrobatů Losers Cirque Company, zaručuje výjimečný divácký zážitek. V příběhu boje 
o život zraněného po autonehodě se prolíná operační sál a vnitřní svět fantazie, novocirkusové prvky střídá pantomima, vážné téma 
a napětí odlehčuje svěží humor.  
Karel Plíhal | koncert | Recitál ojedinělého folkového hudebníka, textaře a poety, několikanásobného vítěze Porty a držitele ocenění 
Anděl. Své vtipné i poetické písně s mimořádně nápaditými texty prokládá humornými veršovanými miniaturami s údernou pointou. 
Vítězslav Knejfl na srbské frontě | výstava | Výstava, která je příspěvkem ke 110. výročí založení mělnického gymnázia, přibližuje 
životní příběh oblíbeného mělnického profesora a jeho působení v srbském Rudniku. Během 1. světové války zde dokázal i jako velitel 
rakouské okupační správy přispět k přátelství mezi Čechy a Srby a pořídil pozoruhodné fotografické snímky.

 květen 
Lakomec | Klicperovo divadlo v Hradci Králové | Král klasické francouzské komedie Molière ve své nejslavnější hře proti sobě staví dva 
generační postoje, starý, despotický, konzervativní, proti mladému, bezohlednému a nezodpovědnému, a ani jednomu z nich nic nedaruje.  
Na plný coole! | Zdeněk Izer | Populární stand up komik předvádí zábavné scénky, parodie a imitace celé řady populárních českých 
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je vyšperkováno zábavnými kostýmy a převleky a videoprojekcemi.
Kamil Střihavka | koncert | Akustické vystoupení plné jemných a hluboko procítěných skladeb v podání majitele nezapomenutelného 
hlasu a jeho vynikající kapely The Leaders! 
Bratři Ebenové | koncert | Bratrské trio – Marek, Kryštof a David, synové významného hudebního skladatele Petra Ebena, kombinuje 
výhody klasického hudebního vzdělání s vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky a uměním používat i neobvyklé hudební nástroje. 
Absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“ podtrhují výjimečné texty Marka Ebena. 

 červen 
Přízraky | Dejvické divadlo | Rodinné drama jednoho z nejvýznamnějších světových dramatiků, Henrika Ibsena, je obžalobou 
pokrytectví a maloměšťácké morálky jako skutečné příčiny osobních lidských tragédií.  
Kaleidoscope | Cirk La Putyka | Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na 
trampolíně. Osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu.
Milli Janatková | koncert | Výjimečná multižánrová umělkyně představuje své nové album Hluboko, projekt založený na osobitých 
aranžích nejstarších českých hudebních památek z 11. až 15. století. 


