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LÉTO V SEMILECH a akce pořádané KC Golf: 

pátek

14.
srpna

LETNÍ DISCO
Letní akce pod širým nebem. Hudbu širokého spektra Vám namixuje DJ Aleš Mastník a host.
V případě nepříznivého počasí proběhne disco uvnitř Kulturního centra Golf.
Prostranství před hlavním vchodem do Kulturního centra Golf od 22.00 hod. Vstupné dobrovolné

Rocková zábava s kapelou, které to pěkně šlape a má svým fanouškům stále co nabídnout není třeba 
místním více přibližovat. Bude i překvapení v podobě nové zpěvačky Nikity. V případě špatného počasí 
se koncert nekoná. Park Ostrov od 20.30 hod. Vstupné dobrovolné

SUFFERING SOULS

Pohádkový příběh pro malé i velké se odehrává v prostředí středověké Francie. Loutková rytířská 
komedie, v níž se mladý hrabě Aucassin zamiluje do Nicoletty. Jejich lásce ale není přáno, a tak milenci 
utečou za moře. V daleké Tramtárii je Nicoletta unesena a zdánlivě nenávratně ztracena. Velká láska 
nezná překážky a nakonec se jejich cesty opět sejdou. Zahraje loutkové divadlo LokVar. V případě 
špatného počasí proběhne pohádka v KC Golf. Park Ostrov od 16.00 hod. Vstupné dobrovolné

AUCCASIN A NICOLETTA

sobota 15.7.

MAGNUM JAZZ BIGBAND
Pražská kapela Magnum Jazz Bigband  je složená z mladých hráčů s týmovým duchem a nadšením pro 
hru. V repertoáru kapely není pouze jazz a swing, ale také latina, funk, rock, dokonce i hip-hop.
V případě špatného počasí proběhne koncert v KC Golf. Park Ostrov od 20.30 hod. Vstupné dobrovolné

PARK OSTROV:         

PROSTRANSTVÍ PŘED KC GOLF:
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 V případě špatného počasí nebo naopak příliš velkého tepla proběhne koncert v KC Golf.

DECHOVÁ HUDBA SEMILSKÁ 12

Prostranství před hlavním vchodem do Kulturního centra Golf od 17.00 hod. Vstupné dobrovolné

V létě patří k tradičním akcím  koncert  promenádní Semilské 12. Příznivci místní dechové hudby jsou 
srdečně zváni k poslechu dobré muziky a hezkých písniček.

PARK OSTROV:         

BOJÍM SE V LESE
Zakopnout v lese o Bludný kořen není žádná legrace, ale malý veselý Kašpárek má pro strach uděláno. 
Kdo mu poradí, jak z lesa ven? Vodník, Hejkal, Rusalka nebo snad Bludička? Muzikálová tak trochu 
nebezpečná cesta do lesa a snad se dostaneme zase zpět… Pohádka v podání Loutek bez Hranic. 
V případě špatného počasí proběhne pohádka v KC Golf.Park Ostrov od 16.00 hod. Vstupné dobrovolné

PROSTRANSTVÍ PŘED KC GOLF:
MEMORIÁL TOMÁŠE HYKY
Vzpomínka na výborného muzikanta není možná jinak, než hudbou, kterou tolik miloval... Country 
odpoledne na počest Tomáše s kvalitní hudbou. Hvězdou hudebního odpoledne bude český folkový 
a trampský zpěvák, kytarista, textař a písničkář Jaroslav Samson Lenk. Dále zahraje skupina Sapr, jíž byl 
Tomáš členem a bluegrassová kapela Burizon, složená z pražsko-semilsko-krupsko-ústeckých 
muzikantů. Memoriál je pořádán ve spolupráci Kulturního centra Golf a kapely Sapr.  V případě špatného 
počasí proběhne akce v KC Golf. 
Prostranství před hlavním vchodem do Kulturního centra Golf od 14.00 hod. Vstupné dobrovolné

VANDRÁCI VAGAMUNDOS: Na cestě střední Amerikou
Setkání s protagonisty dobrodružné cesty: Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard 
– VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po střední Americe. Vandráci Pavel Liška a Honzou 
Révai, kteří se svými besedami projeli křížem krážem celou naši republiku, na jedné ze svých posledních 
přednášek představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko-zábavného pořadu na Prima COOL.  
Jedná se už o druhý přesun termínu a protože léto vybízí k večerům tráveným venku, bude i milé 
zpestření beseda Vandráků v parku na Ostrově. Vzhledem k projekcím musí být přizpůsoben i čas 
začátku na 21.00 hod. K sezení budou zajištěné jak lavičky, tak židle a jsou vítány i vlastní deky. Prostor 
bude ohrazen. V případě nepříznivého počasí proběhne v sále KC Golf.
Park Ostrov Semily od 21.00 hod. Vstupné: 300,- Kč / místenky na vstupenkách neplatí.
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Koronaviru navzdory PSO docvičili program s podtitulem "čtenářský deník" a hudbu inspirovanou 
nejslavnějšími literárními díly. Že se někteří hudební skladatelé inspirovali při skládání hudby slavnými 
literárními díly se dá asi očekávat. Avšak překvapivé může být, jak mnoho všeobecně známých 
hudebních témat má svůj předobraz právě v literatuře. Těšte se na Romea a Julii, Radúze a Mahulenu, 
Fausta, Erbenova Vodníka a umělecký přednes herce Petra Stacha.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK PSO S PETREM STACHEM 

V sále KC Golf Semily od 19.30 hod. Vstupné: 180,- / 150,- / 120,- Kč - dle místa sezení
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