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

16. Zámecký ples
So � 3/2 � 20 h � všechny sály KZ
Velký Sál: Swing Band Jindřicha Dořičáka,
Hudební skupina Black and White
Kavárna: Duo Jerry and Simona,
M-klub: Cimbálová muzika Polajka
Od 01.30 Afterparty
Program:
Taneční skupina D-Company
Welcome drink
Míchané nápoje
Hmyzí speciality
Mistr magie Damian (USA)
Speciality zámecké kuchyně
→ vstupné 290 Kč (sál, kavárna),
250 Kč (M-klub)

Sedláčkovo kvarteto
St � 7/2 � 19 h
Držitel ceny Českého spolku pro komorní
hudbu za rok 2016 navazuje na tradici
Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni
v letech 1974–1994. Tradice je spojena rodinou vazbou obou primariů.
Michal Sedláček – 1. housle
Jan Maceček – 2. housle
Vít Kubík – viola
Karel Chudý – violoncello
→ Koncertní předplatné, doprodej vstupenek → vstupné 150 Kč

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

Ples Obchodní Akademie
Pá � 16/2 � 19.30 h � všechny sály KZ

Totálně šťastní
St � 28/2 � 19 h
Komedie vypráví o generaci dnešních třicátníků až čtyřicátníků. Jsou mladí, talentovaní,
dobře vypadají, svět jim leží u nohou, zkrátka jsou totálně šťastní – nebo ne?
Mladý muž vstoupí otevřenými dveřmi do
bytu své sousedky, přímo doprostřed erotického telefonátu. Poté, co mladá žena telefonát ukončí, půjčí si od ní kondom a rozloučí
se. O chvíli později jsou ze sousedního bytu
slyšet vášnivé vzdechy, mladá žena tluče na
zeď a její soused se vrátí zpět.
Jeden se chce o druhém dozvědět víc, ale
oba nechávají toho druhého v domnění, že
nežijí sami, nýbrž spokojeni se svým partnerem. Ukazuje se ale, že jsou oba osamělí
singles.
Pomalu se však odvažují vyjít ze svých čtyř
stěn, ze své anonymity do neznámého
terénu, jeden k druhému. Střetnou se tak
s pravdou a jsou konfrontováni s případným
štěstím – podaří se jim váhavě vyrazit ze
své emoční bezpečnostní zóny?
→ vstupné 100 Kč
Připravujeme:

Dobrodružství Hastrmana
Tatrmana

Chvilková slabost
Donald Churchill

So � 10/2 � 19 h
Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou
chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se

So � 10/3 � 16 h
Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji
lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však
víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by
se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku
Svět. Vydá se tedy na cestu, která se změní
v jedno velké dobrodružství.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
→ předplatné Sedmikráska, doprodej vstupenek → vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč

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

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

Pavlína Jíšová &
Petra „Šany“ Šanclová
Ne � 11/2 � 19.30 h
Rodačka z Českých Budějovic - písničkářka
Pavlína Jíšová má ve své diskografii devět
sólových alb. Její repertoár skýtá více než
150 původních českých písní. Její hlas je
možné slyšet na více než sedmdesáti albech
české produkce. Spolupracuje s různými
muzikanty a v současnosti ji doprovází také
je písničkářka a multiinstrumentalistka Petra
„Šany“ Šanclová. Tu neminulo účinkování
v Javůrkově Bokomaře, ani v kapele Vlasty
Redla, která se jmenovala Každý den jinak,
spolupracovala se Slávkem Janouškem
a Jaroslavem Samsonem Lenkem. → vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč

The Flash! (PL)
Ne � 25/2 � 19.30 h
Formace ve složení Slawek Pezda (tenor
saxofon), Kuba Dworak (baskytara) a Max
Olszewski (bicí) hraje především své vlastní
skladby. Experimentují se soundem na pomezí akustické a elektrické hudby a jdou originální a nekonveční cestou. Jejich hudba je mixem punku, jazzu, rocku, noise, drum´n´bassu,
free jazzu a kolektivní improvizace. → vstupné
v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč

Rychlé šípy
Út � 22/5 � 19 h
Legendární představení Slováckého divadla.
Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení
půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako
by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.
Autor: Jaroslav Foglar, Jevištní úprava a režie: Robert Bellan. Slovácké divadlo Uherské
Hradiště. → vstupné v předprodeji 350 Kč,
od 3. řady na balkóně 320 Kč, na místě
390 Kč, od 3. řady na balkóně 360 Kč

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

Rok na cestě

multimediální standup

Cestovatelská přednáška

Čt � 1/2 � 19 h
Návod na cestu, která vám změní život Jaké

to je změnit odzákladu životní styl a rok cestovat po světě s batohem na zádech?Lenka
s Honzou navštívili během 360 dní 17 zemí a
obletěli svět.V jejich multimediálním stand-upu
se dozvíte, jak se žije non-stop stím druhým,
jak se pracuje během cestování na dálku, co
musíčlověk pro takovou cestu obětovat, kolik
potřebuje peněz a proč jeto v Čechách lepší
než na Havaji. → vstupné v předprodeji 50 Kč,
na místě 70 Kč

Improliga
V.I.P. (Pha) vs. Valouny (VM)
Pá � 2/2 � 19 h
Divadelní zápas mezi dvěma improvizačními
týmy → vstupné v předprodeji 80 Kč,
na místě 100 Kč

Divadlo schod
Singl život

St � 7/2 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly
75 Kč

Insania (crossover-metal/Brno)

První hoře (punk-psychedelic/Hořátev)
So � 10/2 � 20 h
Legenda tvrdě alternativní scény Insania
oslavila v loňském roce 30 let od vzniku
a k tomu fanouškům nadělila nové album.
To také představí v rámci SPAM Tour.
Společně s nimi přijede s novou deskou
alternativní sdružení První hoře. → vstupné
v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč

Voxel s Cimbálovkou
So � 17/2 � 20 h
Pop-folkový písničkář se vrací s jedinečným
projektem, při němž fanoušci uslyší jeho
písně v netradičních aranžích ve folklorním
podání. Na playlistu koncertu jsou, jak oblíbené skladby z obou alb, tak i jeho vlastní
autorská tvorba. → vstupné v předprodeji
180 Kč, na místě 230 Kč

kilometrů, neuvěřitelná dobrodružství a mnohá setkání s lidskými osudy. Snadno jsme
přivykli kočovnému životu a stali se závislými
na nedotknutelné volnosti a lehkosti bytí,
které přináší kolo s pěti brašnama. Přijde si
poslechnout, kudy jsme se na kolech prodrali a co všechno jsme si přivezli. → vstupné
v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč

Last Valentine Punk Session
Pá � 23/2 � 20 h
OUR ATLANTIC (pop-punk/VM)
Mladá kapela (wannabe all stars Morava),
která zkouší zásadně na koncertech. Zabývají se emocionálním pop-punkem. V čele
charismatický frontman Jirka Drtil a jeho
taneční skupina.
CRIMINAL COLECTION (pop-punk/Vsetín)
Legenda českého pop-punku, asi netřeba
představovat. Na kontě několik desek a
zahraničních tour. Při jejich show zpívá nejeden fanoušek, jejich tvorba takřka zlidověla.
Určitě dají ještě jednu!
OUTSIDER (punk-rock/VM)
Místní 90‘s punk-rock alá Valašský Greenday
pro chudé. V jednoduchosti je krása, jejich
živelné koncerty jsou toho jasným důkazem!
Na basu jim hraje král, zemřel král, ať žije král!
ŇUŇU (rock’n’roll/Brno)
Brněnská kapela, která se ve Valmezu představí vůbec poprvé živě, avšak jejich motto
„Poslouchej ŇUŇU“ už Valmezu není úplně
cizí (viz stoly v Přístavu!). Polemizují na hranici punku a rock‘n‘rollu s riffy Jimiho Hendrixe.
→ vstupné 100 Kč

Puding Pani Elvisovej

(alt. - electronica/SK – Košice)
So � 24/2 � 20 h
Kapela známá také pod zkratkou PPE je
slovenská kapela, jejíž hudba má jedinečný
rukopis, v němž se mísí taneční elektronická
hudba s jinými experimenty. Čtvrté album
Tektonická platňa vydali před třemi lety
a na kontě mají mimo jiné ocenění Nejlepší
koncertní kapela roku a s písní Astoria i
Singl roku. → vstupné v předprodeji 130 Kč,
na místě 160 Kč

multimediální standup

Cestovatelská přednáška.
Čt � 22/2 � 19 h
Dva partneři, dva bicykly, tři roky kolem
světa. Nejdřív byla jen čára na mapě. Žádný
propracovaný plán, jen směr a chuť vidět
svět. Za 3 roky jsme ji proměnili v desítky tisíc

Monkey Business

Maximum Power Tour 2018
Pá � 30/3 � 20 h � velký sál
Maximum Power! Monkey Business vyráží
na klubovou koncertní šňůru 2018. Silné písně, silné výpovědi, silné emoce. Silné hlasy,
silné struny, silné paličky, silné a šikovné prsty tancující po klávesách. Silná světla, silné
zesilovače, silné reprobedny. Zahrají několik
zbrusu nových silných písní z připravovaného nového alba, které je před dokončením
a vyjde již velmi brzy. Těšte se, bude to síla.

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. Navíc je spojuje
láska k hudbě a živému hraní. Na koncert
platí vstupenky zakoupení již na říjnový termín koncertu. → vstupné v předprodeji 190
Kč, na místě 240 Kč

Poletíme?
Po � 6/4 � 20 h
Poletíme? kladou důraz na vtipné, poetické
a současně přímočaré texty. Odlehčenou
formou vypráví o složitých nebo smutných
věcech, přesto však dýchají barevnou a
veselou náladou a jsou plné svižné rytmiky.
Na koncertě se budete smát, tančit nebo
vám přeběhne mráz po zádech, když v písni
pojmenují váš problém. → vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

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

Věty

31/1 – 6/4/2018
Josef Mladějovský (1986) ve svých pracích
hledá cestu skrze redukovanou barevnost

WC Story

Sv(j)et kolem

Připravujeme:

Josef Mladějovský

Divadlo schod
St � 21/2 � 19 h
→ vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly
70 Kč

Jakub Žáček, Zdeněk Král. → předplatné
Nová divadla v M-klubu → vstupné 250 Kč

Divadlo komediograf
Nekorektní skeče Troys Boys
Po � 26/2 � 19 h
Pozor změna termínu z 28/1!
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,

a jednoduchý systém sémantizace geometrických tvarů. Definice vybraných tvarů a
jejich identifikace s různými druhy a způsoby
vyjadřování v mnohém souzní s přísností
modernistické geometrické abstrakce. Je
absolventem malířského ateliéru Františka
Kowolowského v Ostravě. V roce 2011 byl
oceněný třetí příčkou v malířském klání Ceny
kritiků.

Galerie Kaple

konceptuální umění

Spiritistická science
Jiří Černický (1966) si pro prostory Galerie
Kaple připravil specifický projekt, z části
vycházející z výstavy v Galerii Rudolfinum
– Divoké sny. Svým konceptem se výstava
zaměřuje na spirituální ladění para-vědecké
tématiky. Vedoucí ateliéru malby na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze získal
v roce 1998 prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Ourobora

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

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

100 + 1

6/12/2017 – 2/2/2018

Fathermother Collective

Zámecké pokoje

Josef Ignác Sadler

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

Jiří Černický

Stálé expozice, 1. patro

konceptuální
umění

7/2 – 30/3/2018 � Vernisáž: 7/2 � 18 h
Za názvem Fathermother collective se
skrývá skupina umělců zastoupená Petrou
Hermanovou, Terim Varholem a Jon-Eirikem Boskem. Název výstavy – Ourobora
odkazuje na věčný koloběh života, propojení
protikladů, vysvobození, nesmrtelnost a samozrození. Koncept propojující video, fotografii, zvuk a prostorovou intervenci bude
poprvé představen v Galerii Kaple, pro niž
byl tento specifický projekt navržen.

Obrazy, které jinak neuvidíte
Výstava prodloužena!
26/10/2017 – 4/2/2018 � 2. patro
Výstavní projekt z cyklu: ze sbírek sběratelských institucí, ze sbírky KGVU Zlín
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

JFK – Obrazy, objekty, smalty

jejich každodenní strádání, ale především
malé radosti a silná přátelství, která na
tomto místě vznikala. → ve spolupráci
s Židovským muzeem Praha → vstupné
20 Kč, v ceně vstup na výstavu JFK – Obrazy, objekty, smalty
Doprovodné programy:

Pavel Hošek: Význam exilu
v židovské tradici
8/2 � 17 h � 1. patro – freskový sál
Přednáška profesora Univerzity Karlovy na
téma, které je stále aktuální. Přednáška
Pavla Hoška, akademického profesora, je
postavena na skutečnostech, které se ani
po letech moc neliší od našeho života.
→ v organizaci s Českou Křesťanskou Akademií → vstupné dobrovolné

Burza filmových plakátů
13–18/2 � přízemí / v otevírací době
galerie
Máte rádi film? Přijďte si vybrat svůj plakát.
→ vstup zdarma

Koncert klezmer! Mamalör!
18/2 � 19 h � 1. patro – freskový sál
Koncert šumařů židovských písní. Koncert
pro tanec a poslech, zahájení festivalu
izraelského-valmezského přátelství Chaverut
2018. → vstupné 80 Kč

25/1 – 25/2/2018 � přízemí
Výstava malíře a sochaře Jana Františka
Kováře směřována k tématům židovství,
judaismu. → výstava v rámci série Chaverut 2018 → vstupné 20 Kč, v ceně vstup na
výstavu Děvčata z pokoje 28

Mučednické „komiksy“
Svatí a jejich ikonografie ve středověké nástěnné malbě

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

21/2 � 18 h � 1. patro – freskový sál
Přednáška se zaměří na fenomén světců
ve středověkém českém prostředí, na jejich
svatořečení, zobrazování v umění a vnímání
běžným středověkým člověkem. Přednáší
Mgr. Zuzana Dorociaková. → vstupné 20 Kč

Děvčata z pokoje 28
25/1 – 18/3/2018 � přízemí
Výstava o životě několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském
ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na
jednotlivých panelech je přiblíženo nejen

Beseda s malířem a sochařem
Janem Františkem Kovářem
28/2 � 16 h � přízemí
Beseda o životě člověka a inspiraci k celoživotní tvorbě malíře. → vstup zdarma
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