Městský dům kultury Sokolov
Kulturní přehled DUBEN 2019
6. dubna – 5. května, vstupní foyer MDK / 4K 3D Kino Alfa
20. fotografické setkání fotoklubu FOS se spřátelenými fotokluby.
V MDK proběhne výstava FOS Sokolov a Fotoklub Litomyšl.
5. dubna, pátek, 20:00, Music club Alfa
Harry Mähren & Distorted
Dvě kapely s chebskými kořeny zahrají v sokolovském hudebním klubu.
Vstupné: 70 Kč
6. dubna, sobota, 20:00, Music club Alfa
U2 revival & Tajfun
U2 revival je kapela, která si klade za cíl přinést milovníkům a
příznivcům kapely U2, ale i dalším posluchačům dobré a rockové
muziky co nejlepší poslech songů této irské formace, která je už
spostu let jednou z velmi oblíbených a pravděpodobně ještě dlouho
zůstane v žebříčku oblíbenosti na jednom z předních postů.
Trio TAJFUN vzniklo v září roku 2007 v sestavě Johnny Havelka, Tomi
Berašon a Víťa Kováč. V té hraje dodnes. Jde o rockovou kapelu z
Karlových Varů s vlastními česky zpívanými skladbami.
Vstupné: 150 Kč
8. dubna, pondělí, 17:30, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Sakrální stavby (s Galerií Jaroslava Fragnera)
Vernisáž výstavy projektů 25 současných sakrálních staveb,
představených drobnými modely. Úloha sakrálního prostoru je jednou
z nejtrvalejších v dějinách architektury a jeho současné pojetí
vypovídá o naší době. Výstava potrvá od 9. 4. do 1. 5. 2019.
9. dubna, úterý, 10:00 + 17:00, Městské divadlo Sokolov
Divadlo Andromeda
Pohádka o chytré kmotře lišce
Divadelní pohádka pro nejmenší.
Dopolední představení pro kolektivy po předchozím objednání.
Vstupné: 75 Kč (odpolední představení)
10. dubna, středa, 19:00, Městské divadlo Sokolov
Divadelní soubor MDK Sokolov Konvalinky
Sousedé
Komediální představení o mezilidských vztazích v jednom malém
městečku.
Obsazení: Miroslav Špatenka, Olga Střelcová, Petr Křivánek, Michal
Ondřejička, Zdeňka

Němcová, Dagmar Kučová, Jan Rejcha, Ilona Čornyjová-Höhnlová,
Marcela
Ligmajerová, Bohouš Bohuslav, Vojtěch Vála, Eva Konvalinová.
Námět a režie: Eva Konvalinová, světla: Pavel Čermák
Vstupné: 100 Kč
10. dubna, středa, 20:00, Music club Alfa
DRUMMING SYNDROME - Miloš Meier
Bubenický virtuos Miloš Meier – i tak by se dal nazvat bubeník,
který se svoji bubenickou show Drumming Syndrome oslovuje čím dál
větší publikum všech věkových kategorií a žánrových odvětví.
Vstupné: 240 Kč
12. dubna, pátek, 18:00, Music club Alfa
Expediční kamera
Filmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší
cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.
Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách,
plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství,
návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na
dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní
cestovatelé, to vše máte možnost zažít během festivalu. Užijte si
akci v Sokolově v Music Clubu Alfa, těšit se můžete na všech 6
filmů, soutěže, dárky a občerstvení.
Vstupné: 70 Kč
13. dubna, sobota, 10:00 – 17:00, Velký sál MDK Sokolov
Velikonoční Flermarket
Hand made výrobky a dětské dílničky.
13. dubna, sobota, 20:00, Music club Alfa
ROCK METAL NIGHT – Pororoca & Extaze & Meditime
Metalové a rock-metalové kapely z Ostrova, Karlových Varů a Chodova
zahrají v jednom společném drsném večeru v sokolovském hudebním
klubu.
Vstupné: 80 Kč
16. dubna, úterý, 16:00, Music club Alfa
Taneční večer (nejen) pro seniory
Hraje duo Venca a Soňa.
Vstup zdarma
17. dubna, středa, 19:00, Městské divadlo Sokolov
Petra Janů se skupinou Amsterdam
Jedinečná rockerka Petra Janů a skupina Amsterdam se pro rok 2019
vydávají na energické turné s novým programem, jehož těžištěm jsou
nejznámější a nejoblíbenější rockové písně, které pro zpěvačku
napsal fenomenální skladatel Ota Petřina a jež na koncertech zazní v

novém kabátě. Nebudou chybět ani největší hity a písně z aktuální
desky Blázni.
Vstupné: 390 Kč
18. dubna, čtvrtek, 19:00, Městské divadlo Sokolov
Divadelní soubor TYJÁTR Horažďovice vítěz přehlídky Sokolovská Čurda
2018
Velké lhaní
Kdo toho nemá v běžném životě dost, může se přijít zdokonalit ve
„VELKÉM LHANÍ“ …… Situační komedie – on miluje jinou, ta jeho miluje
jen jeho a ta jiná – to se uvidí. Každopádně to bude hodně zamotané.
Režie: Milena Straková
Hrají: Vladimír Šlechta, Jiří Janouškovec, Andrea Hlaváčová, Petra
Smejkalová.
Vstupné: 99 Kč
19. dubna, pátek, 20:00, Music club Alfa
Marco Mendoza & Doctor Victor
Marco Mendoza je americký hard rockový hudebník, který spolupracoval
s mnoha známými skupinami jako Thin Lizzy nebo Whitesnake. Také
spolupracoval s kytaristou Tedem Nugentem. V pátek 19. Dubna
vystoupí v sokolovském hudebním klubu s kapelou Doctor Victor.
Doctor Victor je česká rocková skupina, která vznikla v Praze v roce
2012. Své první album nazvané 1st Prescription kapela vydala v
březnu 2016. V roce 2016 si Doctor Victor vybrala za předkapelu
australská skupina AC/DC pro svůj pražský koncert v rámci turné Rock
Or Bust. Roku 2017 kapela nahrává ve skotském Dumferline sólové
album pro zpěváka Dana McCaffertyho, známeho především z kapely
Nazareth.
Vstupné: 390 Kč (v předprodeji), 450 Kč (na místě)
20. dubna, sobota, 20:00, Music club Alfa
The Fatty Lumpkin's & Paralive
Progressive-rock The Fatty Lumpkin's z Kanady zavítá do sokolovského
hudebního klubu. Support zajistí chodovská rock-metalová kapela
Paralive z Chodova.
Vstupné: 70 Kč
23. dubna, úterý, 17:00, Městské divadlo Sokolov
Osobnost města Sokolova
Vyhlášení vítězů ankety o nejvýznamnější osobnosti města Sokolova.
V doprovodném programu vystoupí Josef Laufer.
24. dubna, středa, 19:00, Městské divadlo Sokolov
Divadlo Palace Praha
René Heinersdorff: Plnou parou
Sauna osamělého luxusního hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka,
touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní

ingredience pro brilantní komedii, plnou záměn a zmatků, která ale
končí laskavým smířením. Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler,
Jan Dolanský, Petra Horvátová/ Alena Doláková, Richard Trsťan
Režie: Petr Svojtka
Divadelní předplatné (Představení je uváděno místo původně plánované
inscenace Hraběnka, aneb zámek v Čechách).
26. března, pátek, 17:00 - 22:00, Music club Alfa
Taneční zábava SLAMĚNKA
Hraje taneční orchestr Sokrat.
Vstupné dobrovolné

30. dubna, úterý, 17:30, areál lesoparku Bohemia
Pálení čarodějnic
Předvečer prvního máje oslavíme společně už tradičně v lesoparku
Bohemia. Městský dům kultury Sokolov společně s hlavním partnerem
EPT connector, městem Sokolov a Městskou knihovnou Sokolov
připravili opět podvečer plný zábavy pro děti i dospělé.
17:30 Triton
18:30 Magda Malá a Tajemství dětského pokojíčku / lampionový průvod
/ čarodiskotéka
19:30 zapálení vatry
19:45 Poisoned Candies
20:45 ohňostroj
21:00 De Bill Heads
(časy jsou pouze orientační, změna programu vyhrazena)

Připravujeme:
6. května: Výstava v Klášterním kostele sv. A. Paduánského: Klára
Sedlo
1. a 8. května: Hrajeme o státních svátcích
25. května: Sokolovský dostavník na Starém náměstí
10. května: Divadelní předplatné – Divadlo metro – Čarodějky
v kuchyni
4. června: Divadelní předplatné – Divadlo Ungelt – David Hare:
Skleněný strop

