Program Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.   www.kzvalmez.cz

Kázetko

Tepr
v
a pro e dvacet
il
d
Mlad ucent z etý feno
m
V
é
a vít ho jazzo elké Brit enální a
ěz
á
lt
v
na tu výročn ého hud nie, laur saxofon
íc
is
e
e
r
také né po Če h British bníka v s át Ceny ta
pr
na M
o
s
J
alé s ké repub azz Awa utěži BB o
céně
C
l
r
za op ice! V led ds vyráž
í
nu z
onou
ahra
.
je

1/2018

S-klub
sklub.kzvalmez.cz
T 571 684 557 (577)

Kateřina Englichová - harfa
Vilém Veverka - hoboj
St � 10/1 � 19 h � velký sál
→ Koncertní předplatné, doprodej vstupenek
→ vstupné 150 Kč

Cena města Valašské Meziříčí
Čt � 11/1 � 16 h � velký sál
Udílení ceny významným osobnostem města
Valašské Meziříčí.
→ vstup zdarma

Dokonalá svatba
Perfect Wedding

Robin Hawdon
So � 13/1 � 19 h � velký sál
Komedie o jednom neuvěřitelném svatebním
dopoledni a o tom, že pravá láska zvítězí,
jenom je třeba vědět, která to je…
Benefiční divadelní představení na podporu Diakonie ČCE – střediska ve Valašském
Meziříčí v podání Divadelního spolku HRACH
(Hrachovec). Výtěžek benefice je určen na
nákup automobilu pro terénní služby.
→ vstupné v předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč

Ples MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově
postižené
Pá � 19/1 � velký sál

Dva nahatý chlapi
St � 24/1 � 19 h � velký sál
Lze zachránit manželství, když vás žena přistihne s jiným chlapem?
Divadlo Ventyl Hranice.
→ představení není vhodné pro děti do 15 let
→ vstupné 150 Kč

Chvilková slabost
Donald Churchill
So � 10/2 � 19 h � velký sál
Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má
nyní prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné
cennosti.
Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření,
s nadějnou vyhlídkou na své životy. Situace se
však komplikuje a vše dopadne jinak, než by
divák předpokládal.
Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra
Černodrinská.
Divadlo v Rytířské Praha.
→ Divadlo v předplatném, doprodej vstupenek
→vstupné 350 Kč

Longformy

Večer dlouhých improvizací
Pá � 12/1 � 19 h
Špička českého improvizačního divadla staví
příběh přímo před divákem.
Hrají: Michaela Puchálková, Ivo Machalík,
Jakub Troják, Jan Heyrovský, Michal Krupík.
→ předplatné Nová divadla v M-klubu
→ vstupné 120 Kč

Patrik Beránek & Big Band
Pá � 19/1 � 20 h
Křest alba Between the Hills s hostem Matyášem Juříčkem.
→ vstupné 50 Kč

Malá scéna
za oponou
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz
T 608 473 943

Alexander Bone Quartet (UK/CZ)
Čt � 25/1 � 19.30 h
Teprve dvacetiletý fenomenální altsaxofonista,
klavírista, skladatel, aranžér a producent
z Velké Británie, laureát Ceny pro Mladého
jazzového hudebníka v soutěži BBC a vítěz
výročních British Jazz Awards v kategorii
vycházející hvězda poprvé na turné v ČR.
→ vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč

Nigel Price Trio (UK/CZ)
Pá � 2/2 � 19.30 h
Neodolatelný swing, nervně naléhavý bebopový tep a zřetelný cit pro blues.
Nigel Price (UK) – kytara, Jakub Zomer (CZ) –
klávesy, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí
→ vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč

Koncert na nervy
So � 20/1 � 20 h
Benefiční koncert s kapelami The Dust, Fish&Fish a Carpet Cabinet.
Výtěžek akce putuje nadačnímu fondu Impuls
pro podporu pacientů s roztroušenou sklerózou.
→ vstupné dobrovolné

Divadlo Schod
Krtek

St � 24/1 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč

Divadlo Komediograf

Nekorektní skeče Troys Boys
Ne � 28/1 � 19 h
Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní groteska je ještě lepší. Bez servítek a bez
obalu. Chirurgický humor, který míří na komoru
a operuje bez ohledu.
Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Jakub
Žáček, Zdeněk Král.
→ předplatné Nová divadla v M-klubu
→ vstupné 250 Kč

Ples Českých drah
Pá � 26/1 � celé KZ
Připravujeme:

Zámecký ples 2018
So � 3/2 � 19 h � velký sál
Sál: Swing Band Jindřicha DořičákaHudební
skupina Black and White
Kavárna: Duo Jerry and Simona
M-klub: Cimbálová muzika Polajka
Program:
Taneční skupina D-Company
Hmyzí speciality
Mistr magie kouzelník Damian – USA
Speciality zámecké kuchyně
→ vstupné 290 Kč (sál, kavárna)/250 Kč
M-klub)

M-klub
mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
T 607 029 949

Divadlo Schod
A zase ty pohádky s hvězdičkou
St � 10/1 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč

Dva na cestě
Čt � 1/2 � 19 h
Cestovatelská přednáška partnerské dvojice,
která strávila rok na cestě kolem světa.
→ vstupné 50 Kč / 70 Kč

Improliga

Josef Mladějovský

Pá � 2/2 � 19 h
Divadelní zápas mezi dvěma improvizačními
týmy.
→ vstupné 80 Kč / 100 Kč

31/1 – 6/4
Vernisáž: 31/1 � 18 h
Josef Mladějovský ve své tvorbě zkoumá vztahy
a odkazy k modernistické abstrakci. Cestu hledá skrze redukovanou barevnost a jednoduchý
systém sémantizace geometrických tvarů ovlivněn Kazimírem Malevičem, jehož parafrázuje
a cituje, zcela v duchu současné estetiky.

MIRAI (pop/FM)
POETIKA (pop-pop/Praha)
So � 31/3 � 20 h � velký sál
Mirai a Poetika nejsou na hudební scéně úplnými nováčky. Mají za sebou několik rádiových
hitů, milionová přehrání svých videoklipů na
YouTube a bohatou zkušenost z malých i velkých pódiích. Koncert se přesouvá na velký sál.
→ vstupné v předprodeji 190 Kč,
na místě 240 Kč.

malba, konceptuální umění

Galerie Kaple
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
774 063 305

Jiří Černický

Cirkus Mlejn
Po � 23/4 � 19 h � velký sál
Akrobacie, rokenrol a pokojové květiny… Exkurz
do psychologie rostlin přináší poznatky
o terapii květináčem. Dva lidé, dva sny, jeden
společný život. Inscenace s využitím vzdušné
a párové akrobacie.
Účinkují: Eliška Brtnická a Josef Toman Režie,
choreografie: Ilona Jäntti a kol.
→ předplatné Nová divadla v M-klubu
→ vstupné 180 Kč

Galerie Sýpka

konceptuální umění

6/12/2017 – 2/2/2018
Pozice Jiřího Černického na umělecké scéně je
dlouhodobě razantní a nezaměnitelná. Suverénně přechází mezi závěsným obrazem, objekty,
videem, či fotografií. Společným jmenovatelem
jeho prací jsou silné emoce, sociální kritičnost
i predikování budoucnosti. Pro Galerii Kaple si
Jiří Černický připravil specifický projekt, z části
vycházející z výstavy v Galerii Rudolfinum –
Divoké sny. Svým konceptem se výstava zaměřuje na spirituální ladění para-vědecké tématiky.
Pro Jiřího Černického platí akce = experiment
a poznání přichází právě touto cestou.

malba

Práca kruhu

29/ 11/2017 – 19/1/2018
Meditativně laděné motivy nesou v pracích
Michala Bôrika silný sugestivní rozměr. Jeho
výtvarný projev se posouvá od minimalisticky řešených monochromatických kompozicí,
prázdných neurčitých prostorů k obsahově
a formálně narrativnějším skladbám. Pracuje
s prostorem jako fenoménem s vlastními pravidly. Často využívá motiv kruhu jako archetyp,
který představuje jednak důležitý kompoziční
prvek a odkazuje na otázku postavení člověka
v rámci vesmíru.

2/11/2017 – 21/1/2018 � přízemí
Loutky a loutková divadla 1900 - 1950 ze sbírky
Marie a Pavla Jiráskových
Rok poté, co bylo české loutkářství zapsáno
na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO, jsme připravili výjimečnou výstavu,
která představuje bohaté tradice neobyčejného divadelního oboru, v českých zemích společensky mimořádně oblíbeného a rozšířeného.
Marie a Pavel Jiráskovi sbírají loutky dvacet let
a jejich sbírka je ucelenou kolekcí zaměřenou
především na tzv. rodinné a spolkové divadlo
od konce 19. století až do roku 1950.
→ vstupné 50 Kč / 20 Kč – v ceně vstup
na výstavu Retro Vánoce

Retro Vánoce
6/12/2017 – 14/1/2018 � přízemí
Atmosféra Vánoc československé domácnosti
2. poloviny 20. století.
Čeká na Vás stylizovaný obývací pokoj vybaven nábytkem a autentickými předměty z 60.
– 80. let minulého století. Druhá část výstavy
je zaměřena na historii vánočních ozdob a VD
IRISA Vsetín.
→ vstupné 50 Kč / 20 Kč – v ceně vstup na
výstavu Divadlo s loutkami - Malé ale naše

galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
T 774 063 305

Michal Bôrik

26/10/2017 – 14/1/2018 � 2. patro
Výstavní projekt z cyklu: ze sbírek sběratelských
institucí. Výstava představuje širší výběr významných uměleckých děl z bohatého fondu
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Časový profil výstavy těží z odborného zaměření instituce, jímž je česká výtvarná scéna
uplynulých dvou století, se zvláštním přihlédnutím k určitým teritoriálním specifikům.
→ vstupné 50 Kč / 20 Kč

Divadlo s loutkami – Malé ale
naše

Spiritistická science

Fejka

100 + 1 dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

JFK – Obrazy, objekty, smalty

Muzejní a galerijní
centrum
www.magc.cz
benicek@magc.cz
T 727 974 625

Stálé expozice, 1. patro
Zámecké pokoje

Pracovna aristokrata a obrazový salón
s portréty předků, biblickými i antickými motivy,
rodokmeny i obrazy koní španělské školy.

Reditus Leonina

25/1 – 25/2/2018 � přízemí
Vernisáž: 24/ 1 v 18 h
Výstava malíře a sochaře Jana Františka Kováře směřována k tématům židovství, judaismu.
Výstava v rámci Chaverutu 2018.
→ vstupné 20 Kč
Doprovodné programy:

Anička a letadýlko – Kill Will
14/ 1 � 14 h � 1. patro – freskový sál
Divadelní představení Kill Will. William S. je
nejslavnější světový dramatik. Ale stal se mu
malér! Ztratilo se mu jeho plnicí pero. Teď se
pero toulá světem a vypráví příběhy dětem.
Po divadelním představení bude následovat
workshop pro děti s tvůrci.
→ vstupné 100 Kč (divadelní představení +
workshop)

Expozice chce návštěvníky seznámit s historií
rodu Žerotínů v náležitém kontextu pro místo
a město.

Komentovaná prohlídka výstavy
100+1 dílo ze sbírky KGVU ve Zlíně

Josef Ignác Sadler

14/1 � 16 h � 2. patro
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou
galerie a autorkou výstavy Mgr. Pavlínou Pyšnou. Přijďte se podívat na výtvarné exponáty
19. a 20. století, které jsou jinak uloženy v depozitu a nejsou k vidění na veřejnosti.
→ vstupné 50 Kč / 20 Kč

Výstava přibližující tvorbu významného
barokního malíře, který vymaloval zdejší kapli
Smrtelných úzkostí Ježíše Krista.
→ vstupné do expozic 50 Kč / 20 Kč
→ komentované prohlídky objednávejte na tel.
čísle: 727 974 625

Komentovaná prohlídka výstavy
DIVADLO S LOUTKAMI

Jumanji: Vítejte v džungli!

Nejtemnější hodina

21/1 � 16 h � přízemí
Komentovaná prohlídka výstavy s jedním
z jejích autorů Pavlem Jiráskem.
→ vstupné 50 Kč / 20 Kč

Út–St � 9–10/1 � 17 h
Americká dobrodružná komedie. Režie: Jake
Kasdan.
→ Přístupno bez omezení, cena 110 Kč,
119 minut, český dabing.

Ne–Po � 14–15/1 � 19.30 h
Britské historické drama. Režie: Joe Wright.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč,
125 minut, titulky.

(Jumanji: Welcome to the Jungle)

(Darkest Hour)

Thelma

Kino Svět

Út–St � 16–17/1 � 19.30 h
Norský thriller. Režie: Joachim Trier.
→ Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 100 Kč,
116 minut, titulky.

kino.kzvalmez.cz
kino@kzvalmez.cz
Nábřeží 268, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel. 571 622 766

Nádech pro lásku (Breathe)
St � 17/1 � 14.30 h
filmové odpoledne
Britské životopisné drama. Režie: Andy Serkis.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 50 Kč,
117 minut, titulky.

Největší Showman

(The Greatest Showman)
Út–St � 2–3/1 � 17 h
Americké muzikálové drama. Režie: Michael
Gracey.
→ Přístupno bez omezení, cena 130 Kč,
105 minut, titulky.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Čt–Ne � 18–21/1 � 17.30 h
Čt–Pá � 18–19/1 � 19.30 h
Česká komedie. Režie: Filip Renč.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 130 Kč,
83 minut, česky.

Ztracen v džungli (Jungle)
Út–St � 2–3/1 � 19.30 h
Australské dobrodružné drama. Režie: Greg
McLean.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč,
115 minut, titulky.

Coco
So–Ne � 20–21/1 � 15 h
Americký animovaný film. Režie: Lee Unkrich,
Adrian Molina.
→ Přístupno bez omezení, cena 130 Kč, děti do
15 let 110 Kč, 105 minut, český dabing.

Zabití posvátného jelena

(The Killing of a Sacred Deer)
Út–St � 9–10/1 � 19.30 h
Britské hororové drama. Režie: Yorgos Lanthimos.
→ Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 100 Kč,
121 minut, titulky.

Dokud nás svatba nerozdělí
(Le sens de la fête)

St � 3/1 � 14.30 h
filmové odpoledne
Francouzská komedie. Režie: Olivier Nakache,
Eric Toledano.
→ Přístupno bez omezení, cena 50 Kč,
115 minut, titulky.

Čertoviny
Čt–Po � 4–8/1 � 17 h
Česká pohádka. Režie: Zdeněk Troška.
→ Přístupno bez omezení, cena 130 Kč, děti
do 15 let 110 Kč, 101 minut, česky.

Insidious: Poslední klíč

Star Wars: Poslední z jediů
(Star Wars: The Last Jedi)

Čt–Pá � 11–12/1 � 16.30 h � český dabing
Čt � 11/1 � 19.30 h � titulky
Americké akční sci-fi. Režie: Rian Johnson.
→ Přístupno bez omezení, cena 110 Kč,
150 minut.

Zmenšování (Downsizing)
Pá–So � 12–13/1 � 19.30 h
Americká sci-fi komedie. Režie: Alexander Payne.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 120 Kč,
135 minut, titulky.

(Insidious: The Last Key)

Ferdinand

Čt–Pá � 4–5/1 � 19.30 h
Americký horor. Režie: Adam Robitel.
→ Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 120 Kč,
101 minut, titulky.

So–Ne � 13–14/1 � 15 h
Út–St � 16–17/1 � 17 h
Americká animovaná komedie. Režie: Carlos
Saldanha. → Přístupno bez omezení, cena 120
Kč, děti do 15 let 100 Kč, 99 minut, český dabing.

Velká hra (Molly‘s Game)
So–Po � 6–8/1 � 19.30 h
Americké životopisné drama. Režie: Aaron
Sorkin.
→ Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 110 Kč,
140 minut, titulky.

Špindl
So–Po � 13–15/1 � 17.30 h
Česká komedie. Režie: Milan Cieslar.
→ Nevhodné pro děti do 12 let, cena 120 Kč,
98 minut, česky.

Tři billboardy kousek za Ebbingem

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
So–Ne � 20–21/1 � 19.30 h
Americká krimi komedie. Režie: Martin McDonagh. → Nepřístupné pro děti do 15 let, cena
110 Kč, 115 minut, titulky.
Vzhledem k plánované rekonstrukci
je kino od 22.1.2018 zavřeno!
Více na: www.kino.kzvalmez.cz
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