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Kulturní
servis

MĚSTSKÉ DIVADLO 
5. duben – 19 hodin

HERCI
Michael Frayn

Studio Dva Praha
Rafinovaná hra s identitou 

postav i jejich představitelů. 
Herci podstupují „v přímém 

přenosu“ nemilosrdnou 
zkoušku své invence i vitality. 

Okolnosti je nutí vymýšlet 
neskutečné převleky 

i krkolomné improvizace... 
A při tom všem ještě řeší své 
pracovní i milostné vztahy.
Hrají: Zuzana Bydžovská, 

Bohumil Klepl
Režie: Petr Zelenka

Vstupné: 100 – 280 Kč

6. – 7 duben – 10 hodin
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

Středa 6. duben
1., 2. a 3. kategorie (MŠ, ZŠ, SŠ)

Čtvrtek 7. duben 
4. kategorie 

(ZUŠ, DDM, agentury)
TANEČNÍ SOUTĚŽ 

Soutěž pro předem přihlášené 
děti ze školských zařízení.

KINO HVĚZDA
1. – 2. duben – 19 hodin

ČERNÁ LABUŤ
USA/Drama. České titulky, 

108 minut.
Co všechno byste obětovali 

pro sen?
Vstupné: 60 Kč

7. duben – 19 hodin
127 HODIN

USA/Dobrodružné drama. 
České titulky, 93 minut. 

Podle neuvěřitelného, ale 
pravdivého příběhu.

Vstupné: 60 Kč

8. – 9. duben – 19 hodin
NEVINNOST

ČR/Psychologické drama.  
České znění, 102 minut. 
Lásky se nikdy nezbavíš.

Vstupné: 60 Kč    

9. duben – 15 hodin
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pravidelné pásmo pohádek 

pro nejmenší, 62 minut. 
Vstupné: 20 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. duben – 19 hodin

DO ŘADY! + ZNOUZECTNOST 
+ ZPUTNIK

Koncert punk - rock a punk - 
electronica. 

Vstupné: V předprodeji: 80 Kč
Na místě: 120 Kč

od 28. 3.

do 2. 4. 2011 
FESTIVAL JEDEN SVĚT 2011 

Pátek 1. duben – 18.00 hodin
Místo konání:

BÝVALÝ HOTEL LONDON 
Poručíme větru, dešti

(73 min.) 
Koupil jsem deštný prales

(58 min.) 
Vstupné: 50,- Kč 

  Sobota 2. duben – 18.00 
hodin 

Místo konání:
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

Na stupních vítězů
(90 min.) 

Doprovodný program: 
mažoretky seniorky Most, 

vystoupení skupin VYPSANÁ 
FIXA, DEL MOE, KURVA 

OD VEDLE a SAIGON 
PROJECT DJ’S. Prodej 

výrobků chráněných dílen 
Fokus Ústí nad Labem 

a Arkádie Teplice. 
Vstupné: 100,- Kč 

Pořádá Člověk v tísni ve 
spolupráci s Kulturním 

centrem Kaskáda Bílina.

Kulturní centrum Kaskáda ve 

čtvrtek 24. února podala žádost 

do Fondu malých projektů Cíle  

3 na přípravu koncepce muzea, 

které nese pracovní název Part-

nerské muzeum Bílina/Dippol-

diswalde, a které by v případě 

hladkého průběhu mohlo v Bílině 

vzniknout na konci roku 2012. 

Aby bylo v následujícím roce do-
saženo na maximální možnou výši 
dotace a nebyl příliš zatížen měst-
ský rozpočet, bude se po celý zby-
tek roku 2011 vytvářet již zmiňo-
vaná koncepce za účasti odborných 
spolupracovníků, která bude tvořit 
nedílnou součást žádosti o finanční 
dotaci na realizaci muzea. Ta bude 
podána pravděpodobně koncem 
roku 2011.
Součástí vzniku koncepce bude také 
digitalizace bílinského muzea, které 
nyní sídlí v bavorském Gerolzhofe-
nu. Dále bude zpracován obsáhlý 
web. Ten se stane součástí budoucí-
ho muzea v Bílině a již existujícího 
muzea v Dippoldiswalde.
Na tvorbě koncepce budou společ-
ně pracovat zástupci KC Kaskáda, 
Města Bíliny, muzea v Dippol-
diswalde, Města Dippoldiswalde, 

spolku bílinských rodáků sdruže-
ných v organizaci Heimatkreis Bilin 
a také zástupci občanských sdružení 
Bílina 2006 a Historického spolku 
města Bíliny. Externě se do projektu 
zapojuje také sdružení Antikom-
plex, především pak jeho zástupce 
Petr Mikšíček, který je známým 
kulturologem zaměřeným na histo-
rii Krušných hor a pedagogem Fa-
kulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy, dále pak Regionální muze-
um v Teplicích a Filozofická fakulta 
UJEP v Ústí nad Labem. Garanty 

projektu za KC Kaskáda bude histo-
rik Mgr. Václav Fronk, Ph.D., bílin-
ský rodák a pedagog Západočeské 
univerzity v Plzni, za město Dippol-
diswalde prof. Karl – Heinz Plattig, 
který je taktéž bílinským rodákem 
a nově také čestným občanem. 
Náklady na vytvoření koncepce 
dosáhnou výše 500 tisíc Korun, 
přičemž 85 procent Kaskáda obdrží 
z grantu Cíle 3. Spoluúčast 15 pro-
cent bude financována Kaskádou 
a městem Dippoldiswalde v poměru 
70/30 procent. Michal Mlej

Kaskáda podala žádost o grant na přípravu muzea

Primátor města Dippoldiswalde Ralf Kerndt podepisuje smlouvu o spolupráci 

a společném financování za účasti bílinské zastupitelky Mgr. Magdaleny Závodské.


