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

Aneta Ručková - zpěv
Josef Kratochvíl - varhany
St � 16/5 � 19.30 h � kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Oba mladí umělci jsou velice úspěšnými studenty
a mají skvěle nastartovanou uměleckou dráhu.
Aneta studuje na Hudební fakultě Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně v pěvecké
třídě Jaroslavy Janské. Mezi její úspěchy patří
1. místo v Písňové soutěži Bohuslava Martinů v
Praze nebo cena poroty za jedinečné provedení
skladby A. Tučapského Love and sorrow - Láska a
žal na Mezinárodní interpretační soutěži Stonavská Barborka.
Josef Kratochvíl studuje na Hochschule für Musik
und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v
Lipsku ve varhanní třídě profesora a světově známého německého varhaníka - Martina Schmedinga. V únoru 2017 se stal vítězem hlavní ceny
na prestižní mezinárodní varhanní soutěži „Vox
Polonia Petropolitana“ v Petrohradě, a pravidelně
koncertuje po celé Evropě.
→ Koncertní předplatné
→ vstupné 150 Kč

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

Algorhythm (Pl)
Ne � 13/5 � 19.30 h
Jazzové zjevení na polské scéně, nebo snad
přírodní úkaz…?
Emil Miszk – trubka, Piotr Chęcki – tenor
saxofon, Szymon Burnos – piano, Krzysztof
Słomkowski – baskytara / kontrabas, Sławek
Koryzno – bicí
→ Jarní jazz-bluesové dny 2018
→ vstupné 140 Kč / 170 Kč

Radůza a kapela
St � 30/5 � 19.30 h
„Nespoutaná horská bystřina“ české hudební
scény zazpívá nejlepší písničky z dosud vydaných
alb i zcela nové písně, které ještě nejsou zaznamenány na žádném nosiči. Po kratší odmlce se
loni na podzim vrátila písničkářka Radůza na
koncertní pódia a také vydala své první vánoční
album, které pojmenovala Studna v poušti. To se
setkalo s velkým zájmem posluchačů i hudebních
recenzentů, kteří o něm psali jen v superlativech.
Album bylo nominované na ceny Akademie
populární hudby Anděl v kategorii Sólová interpretka. Prodejní úspěch vánočního alba se zpečetil platinovou deskou.
→ vstupné v předprodeji do 29/5 360 Kč, na
místě 400 Kč

Vojtěch Dyk & B-Side Band
Pá � 11/5 � 19 h
Vynikající zpěvák Vojtěch Dyk vystoupí za
doprovodu skvělého orchestru. Můžete se těšit
na opravdovou show s repertoárem autorských
písní i světových rockových a populárních hitů ve
swingovém aranžmá.
→ vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč

8. Jonáškovo zábavné odpoledne
So a Ne � 19–20/5 � 13 h
Benefiční akce pro všechny generace.
Vystoupí Lake Malawi, Buty, Michal Hrůza,
Eva Matějovská, Docuku, The Syrup a mnoho
dalších.
→ pořádá Nadační fond Jonášek ve spolupráci s
Kulturním zařízením.
→ Vstupné dospělí 70 Kč, děti do 15 let v doprovodu rodičů, zdarma

Taneční představení INSIDE
So � 26/5 � 20.30 h
10. let výročí skupiny D-Company, ZUŠ Alfréda
Radoka. → vstupné 100 Kč

Připravujeme:

Den dětí
Ne � 3/6 � 14 h
Zábavný program, hry, soutěže a atrakce pro děti.
V 17 hod. vystoupí skupina SLZA.
→ vstup zdarma

Michal David

Open Air Tour 2018
So � 16/6 � 20 h
Koncert známého zpěváka, se svou novou kapelou Kvatro.
Jako host vystoupí zpěvačka Markéta Konvičková.
→ vstupné v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč

Amfiteátr
Pardál

Felix Mitterer
Čt � 17/5 � 19 h
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže,
který je tolik podobný jejímu zesnulému manželovi.
Je už opravdu nesvéprávná, jak říká její synovec?
Anebo je všechno úplně jinak? Napínavá tragikomedie, v níž se skutečnost skládá do nečekaných
a dojemných obrazců nesmrtelné lásky.
Hrají: Jana Štěpánková, František Němec,
Ondřej Novák.
→ Divadlo Ungelt Praha
→ Divadelní předplatné
→ vstupné 400 Kč
→ Změna programu! Inscenaci uvádíme místo
avizovaného představení 4 000 dnů.

Rychlé šípy
Út � 22/5 � 19 h
Půvabně zpracované příběhy pětice vzorných
hochů.
→ Slovácké divadlo Uherské Hradiště
→ vyprodáno

mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
T 607 029 949

Májová slavnost
Út � 1/5 � 10 h � Zámecký park
Přehlídka koní a parkurové skákání, přehlídka sov
a dravců, atrakce pro děti a další. V Amfiteátru
vystoupí ve 14 h Janek Ledecký & band.
→ vstup zdarma

Tour Helena Dnes
So � 18/8 � 19 h
Koncert Heleny Vondráčkové.
→ vstupné 650 Kč

Valašský špalíček
valasskyspalicek.kzvalmez.cz
Ray Dorset & Mungo Jerry (Uk)
The Plastic People Of The Universe (50 let)
The Plastic People Of The Universe & Filharmonie Brno – Co znamená vésti koně
Velvet Underground Revival Band Feat. Pepa
Janíček
Pavol Hammel & Unplugged Band (Sk/Cz)
Jožo Barina & His Rock Band (Sk)

Olympic (50 let s Želvou)
Peter A Lucia – Talent Transport & Jakub Ursiny
& Dorota Nvotová (Sk)
Šafrán A Hosté: (Jaroslav Hutka, Petr Lutka,
Zuzana Homolová & Miloš Železňák (Sk), Vladimír Merta & Jan Hrubý & kapela)
Peter Lipa (Sk)
Demian (Rock Blues) Band (ARG)
Vladimír Merta
Fekete Jenõ & Horváth Misi (HU)
Slovak Blues Project & Krissy Matthews j.h. (Sk)
Krissy Matthews (Uk)
Luboš Pospíšil & 5p
Luboš Pospíšil Trio
Krissy Mathews Band (UK)
Moscow Beat Balls (RU)
Demian Band (Arg)
Deadbeatz Blues Bopper Orchestra (A)
Twój Blues / Antologia Polskiego Bluesa Część 1
Roman Puchowski (Pl)
The Missing Part (Pl)
Pola Chobot & Adam Baran (Pl)
Makar & Children Of The Corn (Pl)
Cheap Tobacco (Pl)
Los Agentos (Pl)
Oldbreakout (Pl)
Jan Hrubý & Ruda Hálek
The Bladderstones (Cz)
Band Of Heysek (Cz)
Rózinky - Dětský Sbor (Cz)
Marcel Kříž & Pavel Kovačka (Cz)
→ vstupné od 690 Kč

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

Divadlo Schod

A zase ty pohádky s hvězdičkou
St � 2/5 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč

Divadlo Schod

Valaši letí na Mars
St � 9/5 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč

Literárně-hudební večer
Pá � 11/5 � 19 h
Literárními hosty tentokráte bude redaktor literárního revue Weles, básník Pavel Zajíc a básník a
redaktor Roman Polách. Jako hudební host se, se
svou vlastní tvorbou, představí Leleia, muzikantka
z Valmezu působící například v kapele Koně a
Prase. Večerem autorského čtení a hudby provází
Klára Goldstein
→ vstup volný

Vzducholoď a záchranný člun
18/4 – 15/6

(malba, kresba, keramika, animace)

Výstava umožňuje celistvý pohled na rozmanitost
výtvarných přístupů a mnohost uměleckých
forem, které byly realizovány ve školním roce
2017/2018. Na výstavě, jež nese název Vzducholoď a záchranný člun, budou k vidění kresby,
malby, animace, prostorové realizace i grafiky
studentů ateliérů pod vedením MgA. Petra
Hajdyly, Bc. Heleny Galbavé, Hany Billové DiS.,
Mgr. Veroniky Koléškové, Ireny Vajdové a PaedDr.
Leszka Wojaczka. Návštěvníci tak budou mít
možnost seznámit se s kreativitou žáků všech
věkových kategorií.

Silent Stream of Godless Elegy
(ethno-doom/Ostrava)

Dying Passion

(progressive-rock/ Šumperk)
So � 12/5 � 20 h
Zadoomaní moravští náladotvůrci Silent Stream of
Goodles Elegy vyráží propagovat své nové album
„Smutnice“, které vychází den před meziříčským
koncertem. Název desky odráží atmosféru celého
alba, jehož děj se odehrává během jednoho
jediného dne. Ani tentokrát nechybí v obsazení
cimbál, housle, violoncello, čarovný ženský vokál
Hany Hajdové a sekundující charismatický mužský
projev Pavla Hrnčíře. Hřmotné elektrické kytary,
basa a bubny jsou kontrastem k melodickým
nástrojům a sborům.
→ vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč

Tata Bojs
So � 19/5 � 20 h � Velký sál
Alternativní Tata Bojs s nezaměnitelným nábojem
jsou bezpochyby jedním z headlinerů jarní sezóny
a jak je známo, rozhodně nečekejte skromnou
show. Mejdan, při němž oslaví neuvěřitelné
třicáté narozeniny, odstartují ve velkém sále KZ
a po koncertě se sejdou všichni v M-klubu na
afterpárty.
→ vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 350 Kč

Horkýže Slíže (punk-rock/Nitra)

Band-a-Ska (ska-pop/Týniště n. O.)

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

Dominik Lang

(socha, instalace)

Daruji za odvoz:
Židle, která umí uspávat

Pá � 4/5 � 20 h � II. nádvoří zámku
→ vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 350 Kč
→ Horkýže Slíže + Majáles v předprodeji 400 Kč

11/4 – 8/6/2018

Majáles 2018
So � 5/5 � 15 h � areál zámku
Vystoupí: Hentai Corporation, Light & Love,
Fobia Kid, DJ Orbith, Fred Madison a spousta
dalších…
→ vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč
→ Majáles + Horkýže Slíže v předprodeji 400 Kč

Výstava výtvarného oboru ZUŠ

Halabala

House party
Pá � 29/6 � 19 h � Zámecká terasa
+ M-klub
→ vstup volný

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

Dominik Lang vychází ze sledování svého bezprostředního okolí, které dotváří a modifikuje
prostřednictvím instalací a akcí.
Umělecká díla Dominika Langa spojuje zájem o
způsob provedení a logiku procesu vzniku. Všímá
si, jak jsou věci udělané a nabízí zcela nový
pohled na zdánlivě banální předměty.
V Galerii Kaple nechá Lang návštěvníka nahlédnout do prostoru pracovní dílny a jejího tvůrčího
procesu. Během samotné výstavy se tvorba z
ateliéru přesune do prostoru galerie. Improvizova-

ná truhlářská dílna je uzpůsobena právě jen pro
pohyb jednoho truhláře a materiál je připraven
na zhotovení určitého počtu výrobků. Zahrnuje
celou situaci, pracovní podmínky a proces práce.
Dílna se tak stává metaforou účelného prostředí
pro tvorbu „praktických a funkčních věcí,“ které
po výstavě nekončí v depozitáři ani ve skladu.
Po dobu trvání výstavy budou díla teprve, podle
nákresu a dle určitého harmonogramu, vznikat a
divák tak může mít pocit, že to nejdůležitější mu
zůstane utajeno.
Židle, která umí uspávat, je židlí, jež musela být
doplněna o novou funkci, schopnost. Rozhodla
se nebýt pevnou základnou s opěrnou funkcí, ale
zatoužila uvádět tělo do rytmického pohybu. Židle
je rozkmitána tělem, a jakmile osamní, navrací
se zpátky do statické, klidové, vyčkávací polohy.
Houpací židle je návyková i terapeutická. Houpací židle umí uspávat.

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

Zahájení nové sezony
v zámeckých expozicích
3/5 � 17 h � 1. patro
Zámecké expozice v 1. patře Muzejního a galerijního centra vstupují do nové sezony. Přijďte se
podívat, co se v expozicích během zimy změnilo
a co je zde nového. Zahájením provede Zlínská
šermířská společnost, která se dlouhodobě
zabývá rekonstrukcí šermu a jejím scénickým a
divadelním zpracováním.
Program: ukázka jednání mezi krejčím a bohatým
zákazníkem, ukázka šermířského umění.
→ vstup zdarma

J. A. Pacák
22/6 – 19/7 � přízemí
Vernisáž: 21/6
→ vstupné 20 Kč

Doprovodné programy:

Moderní domy světové
architektury II.
RIETVELD – NEUTRA
– SCHAROUN
9/5 � 17 h � 1. patro – freskový sál

!FRESH!
15/5 – 12/6 � 2. patro
Vernisáž: 14/5 � 18 h
Tvorba studentů, učitelů a hostů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí.
Nové maturitní práce studentů všech oborů školy
– Design skla, Průmyslový design, Užitá malba;
práce pedagogů školy a díla vytvořená v rámci
sklářských sympozií GSVM 2014 a 2016.
→ vstupné 20 Kč

Druhá přednáška Karolíny Juřicové z cyklu přednášek Dům jako forma reprezentace představí
unikátní vily a domy, projektované evropskými
architekty. Pro konkrétní objednavatele vznikly
realizace, kterými se architekti snažili naplnit jejich
přání. Ikonické stavby z první poloviny 20. století
jsou dodnes inspirujícími a nadčasovými.
→ vstupné 50 Kč

Jaroslav Šebek

Rizika osudových osmiček
10/5 � 17 h � 1. patro – freskový sál

M-klub

Pořad docenta Historického ústavu Akademie
věd ČR, ve kterém nejen komentuje současné
politické a společenské jevy, ale nachází i vhodné
souvislosti v naší novověké minulosti (zejména 20.
století). Pořad „roku osmiček“.
→ v organizaci s ČKA Valašské Meziříčí
→ vstupné dobrovolné

Prezident T. G. Masaryk
3/5 – 17/6 � přízemí
Vernisáž: 2/5 � 16 h
Výstava prezentuje různá zajímavá méně známá
i neznámá témata spojená s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem (Masarykův
vztah ke knihám, T. G. Masaryk a koně, Masarykovy automobily, oblíbená jídla TGM). Doplněno
o vztah Masaryka a valašských měst.
→ v rámci výstavy bude prezentován film Poslední
léto s TGM z roku 1937
→ vstupné 20 Kč

Ivan Folleti
Má migrace značku? O oltáři
svatého Ambrože a rasizmu (již) ve
středověku
23/5 � 17 h � 1. patro – freskový sál

Připravujeme:

Warhol Factory Tour
20/6 – 16/9 � přízemí
Vernisáž: 19/6 � 18 h
V tomto roce by oslavil zakladatel uměleckého
směru pop-art Andy Warhol své 90. narozeniny.
Na třicet výtvarníků a fotografů, které oslovila
Galerie 1, se rozhodlo mu vzdát hold vytvořením
svého díla. Do projektu se zapojili jak ostřílení
matadoři české a slovenské výtvarné scény, tak
nastupující generace umělců. Vzniknul tak jedinečný soubor uměleckých děl inspirovaný Andy
Warholem.
→ vstupné 50 / 20 Kč

František Petrák
21/6 – 19/8 � 2. patro
Vernisáž: 20/6 � 18 h

Přednáší doc. Ivan Foletti.
→ ve spolupráci s ČKA, Rožnov pod Radhoštěm
→ vstupné dobrovolné

Open call
Otevřená výzva na zapojení do
výstavního projektu
Muzejní a galerijní centrum vyhlašuje
otevřenou výzvu pro profesionální i laické
výtvarníky k zapojení do II. ročníku výstavního projektu Valašský výtvarný salon. Projekt
je chápán jako otevřený pro všechny umělce
žijící ve Valašském Meziříčí a bezprostředním
okolí. Prezentovat se mohou jak klasičtí
malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové,
textilní a módní výtvarníci, tak i tvůrci věnující
se novým médiím a specifickým výtvarným
postupům. Termín pro přihlášení na výstavu
je do 30/6.
→ více informací naleznete na www.magc.cz

→ vstupné 50 / 20 Kč
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