Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové vás zve na

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové vás zve na

PONDĚLNÍ MATINÉ

PONDĚLNÍ MATINÉ

Podzim/zima 2022

Podzim/zima 2022

Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a

Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a

Každé první pondělí v měsíci od 10 hodin pořádáme setkání u komentovaných dokumentů

Každé první pondělí v měsíci od 10 hodin pořádáme setkání u komentovaných dokumentů

s kávou, čajem a sušenkami primárně pro seniory, ale i pro další zájemce. Přijďte se k nám

s kávou, čajem a sušenkami primárně pro seniory, ale i pro další zájemce. Přijďte se k nám

dozvědět něco nového, zasmát se, popovídat si a občerstvit se! Vstup zdarma.

dozvědět něco nového, zasmát se, popovídat si a občerstvit se! Vstup zdarma.

5. 9. 2022 - Václav Lohniský

5. 9. 2022 - Václav Lohniský

Český divadelní a filmový herec a režisér žijící ve 20. století. Víte, že se narodil nedalo Hradce

Český divadelní a filmový herec a režisér žijící ve 20. století. Víte, že se narodil nedalo Hradce

Králové v Holicích? Při jeho jméně se vybaví filmy jako např. Marečku, podejte mi pero!, pohádky

Králové v Holicích? Při jeho jméně se vybaví filmy jako např. Marečku, podejte mi pero!, pohádky

Dařbuján a Pandrhola, Princ a Večernice nebo Arabela. Jaký byl představitel podlézavého Hujera

Dařbuján a Pandrhola, Princ a Večernice nebo Arabela. Jaký byl představitel podlézavého Hujera

v soukromém životě? Přijďte i Vy na zářijové matiné!

v soukromém životě? Přijďte i Vy na zářijové matiné!

3. 10. 2022 - Martin Růžek

3. 10. 2022 - Martin Růžek

Věděli jste, že Martin Růžek je jen pseudonym? Původně se český herec jmenoval Erhard Martin.

Věděli jste, že Martin Růžek je jen pseudonym? Původně se český herec jmenoval Erhard Martin.

Co jiného se ještě o králi Kazisvětovi z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele dozvíte? To

Co jiného se ještě o králi Kazisvětovi z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele dozvíte? To

zjistíte jen pokud příjdete na říjnové matiné!

zjistíte jen pokud příjdete na říjnové matiné!

7. 11. 2022 - Miroslav Moravec

7. 11. 2022 - Miroslav Moravec

Český herec s nezaměnitelným hlasem, kterým mluvili slavní detektivové jako byli komisaři Moulin

Český herec s nezaměnitelným hlasem, kterým mluvili slavní detektivové jako byli komisaři Moulin

a Kojak, zloduch Fantomas nebo postavy, které ztvárnil herec Jean-Paul Belmondo. Za dabing

a Kojak, zloduch Fantomas nebo postavy, které ztvárnil herec Jean-Paul Belmondo. Za dabing

dostal zaslouženě cenu Františka Filipovského. Nenechte si ujít listopadové matiné!

dostal zaslouženě cenu Františka Filipovského. Nenechte si ujít listopadové matiné!

5. 12. 2022 Marie Rosůlková

5. 12. 2022 Marie Rosůlková

Česká herečka, která ztvárnila nespočet hodných babiček, by letos oslavila 121 let. Odešla však

Česká herečka, která ztvárnila nespočet hodných babiček, by letos oslavila 121 let. Odešla však

již před více než čtvrt stoletím. Jaká byla a jak na ni vzpomínají herečtí kolegové? To vše se

již před více než čtvrt stoletím. Jaká byla a jak na ni vzpomínají herečtí kolegové? To vše se

dozvíte na posledním matiné v roce 2022!

dozvíte na posledním matiné v roce 2022!

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové vás zve na

Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové vás zve na

PONDĚLNÍ MATINÉ

PONDĚLNÍ MATINÉ

Podzim/zima 2022

Podzim/zima 2022

Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a

Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/1a

Každé první pondělí v měsíci od 10 hodin pořádáme setkání u komentovaných dokumentů

Každé první pondělí v měsíci od 10 hodin pořádáme setkání u komentovaných dokumentů

s kávou, čajem a sušenkami primárně pro seniory, ale i pro další zájemce. Přijďte se k nám

s kávou, čajem a sušenkami primárně pro seniory, ale i pro další zájemce. Přijďte se k nám

dozvědět něco nového, zasmát se, popovídat si a občerstvit se! Vstup zdarma.

dozvědět něco nového, zasmát se, popovídat si a občerstvit se! Vstup zdarma.

5. 9. 2022 - Václav Lohniský

5. 9. 2022 - Václav Lohniský

Český divadelní a filmový herec a režisér žijící ve 20. století. Víte, že se narodil nedalo Hradce

Český divadelní a filmový herec a režisér žijící ve 20. století. Víte, že se narodil nedalo Hradce

Králové v Holicích? Při jeho jméně se vybaví filmy jako např. Marečku, podejte mi pero!, pohádky

Králové v Holicích? Při jeho jméně se vybaví filmy jako např. Marečku, podejte mi pero!, pohádky

Dařbuján a Pandrhola, Princ a Večernice nebo Arabela. Jaký byl představitel podlézavého Hujera

Dařbuján a Pandrhola, Princ a Večernice nebo Arabela. Jaký byl představitel podlézavého Hujera

v soukromém životě? Přijďte i Vy na zářijové matiné!

v soukromém životě? Přijďte i Vy na zářijové matiné!

3. 10. 2022 - Martin Růžek

3. 10. 2022 - Martin Růžek

Věděli jste, že Martin Růžek je jen pseudonym? Původně se český herec jmenoval Erhard Martin.

Věděli jste, že Martin Růžek je jen pseudonym? Původně se český herec jmenoval Erhard Martin.

Co jiného se ještě o králi Kazisvětovi z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele dozvíte? To

Co jiného se ještě o králi Kazisvětovi z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele dozvíte? To

zjistíte jen pokud příjdete na říjnové matiné!

zjistíte jen pokud příjdete na říjnové matiné!

7. 11. 2022 - Miroslav Moravec

7. 11. 2022 - Miroslav Moravec

Český herec s nezaměnitelným hlasem, kterým mluvili slavní detektivové jako byli komisaři Moulin

Český herec s nezaměnitelným hlasem, kterým mluvili slavní detektivové jako byli komisaři Moulin

a Kojak, zloduch Fantomas nebo postavy, které ztvárnil herec Jean-Paul Belmondo. Za dabing

a Kojak, zloduch Fantomas nebo postavy, které ztvárnil herec Jean-Paul Belmondo. Za dabing

dostal zaslouženě cenu Františka Filipovského. Nenechte si ujít listopadové matiné!

dostal zaslouženě cenu Františka Filipovského. Nenechte si ujít listopadové matiné!

5. 12. 2022 Marie Rosůlková

5. 12. 2022 Marie Rosůlková

Česká herečka, která ztvárnila nespočet hodných babiček, by letos oslavila 121 let. Odešla však

Česká herečka, která ztvárnila nespočet hodných babiček, by letos oslavila 121 let. Odešla však

již před více než čtvrt stoletím. Jaká byla a jak na ni vzpomínají herečtí kolegové? To vše se

již před více než čtvrt stoletím. Jaká byla a jak na ni vzpomínají herečtí kolegové? To vše se

dozvíte na posledním matiné v roce 2022!

dozvíte na posledním matiné v roce 2022!

