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K U L T U R N Í C E N T R U M

KULTURNÍ CENTRUM GOLF, Vejvarovo nábřeží 199, Semily. Informace o programech na tel. č. 481 625 092     
e-mail: info@kcgolf.cz - http:// www.kcgolf.cz - Předprodej vstupenek v KC Golf Semily, v kině Jitřenka a v TIC Semily

čtvrtek 10. června

Pro nové zájemce platí, že přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního centra Golf od 1. června do 30. června 2021. 
Můžete si je vyzvednout v kanceláři, nebo zašleme na e-mail, budou ke stažení i na Facebooku Kulturního centra. 
Účastník je zapsán až po zaplacení kurzovného, kdy obdrží průkazku, která ho opravňuje k účasti na kurzu.

Kurzovné 1 500,- Kč zahrnuje celkem 13 lekcí včetně tří prodloužených a závěrečného slavnostního Plesu v bílém. Bližší 
informace ke kurzu obdržíte v kanceláři č.8 v KC Golf Semily, na tel. 481 625 092 / 606 040 733 a na e-mailu info@kcgolf.cz. 

Přihlášení tanečníci z loňského neuskutečněného kurzu se automaticky přesouvají na září 2021. Tento přesunutý kurz 
bude doplněn o účastníky nového kurzu, nebo budou probíhat souběžně dva kurzy. Záleží na počtu nově nahlášených 
kurzistů.

Kurz bude probíhat trochu urychleně od září do listopadu. Povede ho Taneční studio M Jičín s mistrem Petrem Mertlíkem 
a partnerkou, hudební doprovod bude zajišťovat skupina Allegro Jičín.

KURZ  TANCE  A  SPOLEČENSKÉ  VÝCHOVY

V sále KC Golf Semily od 19.00 hod. Vstupné: 350,- Kč

Abonentní divadelní představení je pochopitelně přístupné i široké 
veřejnosti. Kapacita sálu bude omezena. Stále ale i po odečtení 

Budeme se držet aktuálních pravidel a opatření, více na www.kcgolf.cz

zabouchnutými dveřmi. V hlaní roli , pro něhož je to velká Roman Vojtek
herecká příležitost. Další role ztvární: Kristýna Kociánová, Jiří Ployhar, 

komedie, ve které všechno začne, jako v mnoha dobrých inscenacích, 
Po dlouhé pauze nám kulturu v Semilech odstartuje francouzská situační 

abonentních a již předprodaných sedadel zůstává dostatek volných míst. 

Jana Tabrea, Vilém Udatný, Lenka Zbranková, Zdeněk Rohlíček. 

Kozákov od 20.00 hod. Vstupné v předprodeji: 490,- Kč / na místě 550,- Kč

Nejvyšší hora Českého ráje - Kozákov bude v sobotu 19. června od 20 hodin opět chrlit. Chrlit lávu energie, 
radosti, výjimečnou hudbu skupiny Monkey Business. Open - air koncert pořádaný v rámci mezinárodního 
festivalu Jazz pod Kozákovem Semily bude probíhat přímo na vrcholu hory Kozákov vedle Riegrovy chaty. 
Hlavním organizátorem je Kulturní centrum Golf Semily. Bonusem k takto mimořádnému hudebnímu prožitku 
bude jistě  i úžasná kulisa krásného okolí s výhledy se zapadajícím sluncem. Přijďte si užít tento jedinečný zážitek 
s Matějem Ruppertem, s Terezou Černochovou a nejúspěšnější českou kapelou nového tisíciletí Monkey 

Business. Večer nabitý energií převezme mnohým známý, skvělý  z Liberce. Přijďte O´Band Marka Ottla
podpořit zpěvem, tancem a svojí účastí kulturu, muzikanty i organizátory… Domlouváme svozové autobusy. 
Budeme se držet aktuálních pravidel a opatření, více na www.kcgolf.cz

MONKEY BUSINESS - KOZÁKOV OPEN AIR

sobota 19. června

NALEVO OD VÝTAHU
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