KLUB MLEJN
KD Mlejn, o.p.s.

KOVÁØOVA 1615/4, PRAHA 5

SRDEÈNÌ ZVEME NA ZAHÁJENÍ PROVOZU V NOVÌ ZREKONSTRUOVANÉ
BUDOVÌ KLUBU MLEJN V KOVÁØOVÌ ULICI 4 V PRAZE STODÙLKÁCH

ne 10.10.
13:00 - 18:00

ne 10.10.
15:00

ne 10.10.
19:30

ne 10.10.
21:00

po 11.10.
19:30

út 12.10.
19:30

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Prohlídka novì zrekonstruované budovy Klubu Mlejn.
Uvidíte nejen nové prostory, ale i pohádku a divadelní pøedstavení. Zájemci
si mohou prohlédnout i obnovenou knihovnu Stodùlky a mohou si vypùjèit
z pestré nabídky knižních novinek s možností zápisu zdarma na dobu
2 mìsícù. Chybìt nebude ani hudba - po pøedstavení vás èeká jazzový veèírek
a v následujících dvou dnech rockový a folkový koncert a mùžete se tìšit
i na drobná pøekvapení.

POHÁDKY DO KAPSY

Hudební pohádka pro dìti od ètyø let. Kapesní atlas pohádek pro nejmladší
divadelní fanoušky. Text a režie : Ludìk Horký. Hudba, pohybová spolupráce:
Martin Písaøík, Výprava, program, plakát: Jakub Baran, Hrají: Martin Èepelík,
Bìla Fuková, Kristýna Holeèková/Lucie Valenová, Martin Písaøík,
Jana Øehoøková/Lenka Zahradnická a dìti .

POSTAV NA ÈAJ!
nový cirkus mimochodem

Pøedstavení ve stylu nového cirkusu s názvem Postav na èaj! zavede
beze slov diváky na sever, který je ještì chladnìjší a nehostinnìjší,
než souèasná støedoevropská zima. Ve snìhu se pohybují: Eliška Brtnická
a Jana Klimová, dramaturgie a zvuk: Vít Neznal, scéna a kostýmy:
Marianna Stránská, foto: Vojtìch Brtnický

JAZZOVÝ VEÈÍREK

Jakub Šafr Quartet a Petra Ernyeiová

Ten správný jazzový hot. Jako jeden muž se èlenové Jakub Šafr Quartetu
shodnou, že chtìjí evokovat životní elán a radost. Vybírají proto z rytmù 30. let,
pøedevším z rytmù zámoøských, v nichž je obojí pøítomno nejvíce.
Jakub Šafr - klavír, Tomáš Èerný - klarinet, saxofon, Marek Rejhon - kytara,
zpìv, Petr Pospíšil - kontrabas, Petra Ernyeiová - zpìv

TRABAND

S novým repertoárem a s novým - rockovìjším zvukem.
Jarda Svoboda - harmonium, kytary, baskytara, cimbál, zpìv,
Jana Modráèková-Kaplanová - kytara, trumpeta, harmonium, zpìv,
Václav Pohl - bicí, beatbox, zpìv, Robert Škarda - tuba,suzafon.

FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ

Fleret navazuje na valašskou hudební tradici velmi èastým koncertním
vystupováním s královnou lidové písnì Jarmilou Šulákovou.
Obsazení skupiny: Zdenìk „Hrach“ Hrachový - kytara, dvanáctistrunná kytara,
mandolína, fujara, zpìv, Stanislav „Stanley“ Bartošík- housle, mandolína,
kazoo, zpìv, David Filák - bicí, zpìv, Vítek Rokyta - elektrická kytara, harmonika,
zpìv, Maroš Abrahám - baskytara, zpìv, Jarmila Šuláková - zpìv - stálý host

Vìøíme, že vás Mlejn v novém nezklame
a že se k nám budete opìt rádi vracet.
rezervace: vstupenky@mlejn.cz

www.mlejn.cz

Grant poskytla Mìstská èást Praha 13.

