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Změna programu vyhrazena.
Více na www.kzvalmez.cz.

Amfiteátr
Arakain
Open Air 2020
Pá � 03.07. � 19:00
Arakain se vrací ke kořenům! Těšit se můžete na
průřez nejžádanějších songů z celé historie kapely.
→ Kapacita a počet vstupenek bude omezen dle
aktuálních nařízení Vlády ČR.
→ Vstupné v předprodeji 395 Kč, na místě 450 Kč.

Divadlo Meteora
Kráska z Leenane

Povídání o pejskovi a kočičce

Stand up

Divadlo SemTamFór

Ondřej Mahdal

So � 29.08. � 17:00

So � 01.08. � 18:00

Pohádka pro děti. → Vstup zdarma.

→ Vstup zdarma.

Letní scéna zámku Žerotínů

Straight Bananas

I. nádvoří zámku Žerotínů

(funk-jazz/rock’n‘roll)

HALABALA Open party

Pá � 07.08. � 20:00

Pá � 03.07. � 18:00
Electro-house-techno-d’n’b-technouse.
→ Pokračuje každou další středu až do konce srpna. → Vstup zdarma.

Improshow
So � 04.07. � 20:00

→ Vstup zdarma.

Cirkus Láskohrad
(alternative-reggae-punk)
So � 08.08. � 18:00
→ Vstup zdarma.

Soubor Valouny uvede výběr zábavných témat z
repertoáru Improligy. → Vstup zdarma.

Jazzhec & Vocal

Patt Berry Trio

Pá � 14.08. � 18:00

(jazz)

(alternative-blues)

→ Vstup zdarma.

Černá komedie v podání vsetínského divadelního
souboru. → Vstup zdarma.

So � 04.07. � 18:00

Divadlo Schod

Na Stojáka Live

Prospektori

→ Vstup zdarma.

Stand up comedy show

(old time country/Skalica/SK)
Čt � 09.07. � 19:00

Dobroběžník v Asii

Ne � 26.07. � 20:00

St � 08.07 � 19:30

→ Vstup zdarma.

Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg
→ Za nepříznivého počasí sál KZ.
→ Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.

Ľuboš Beňa – kytara, zpěv, Aleš Macháček –
banjo, housle, Štefan Chocholáček – kontrabas.
→ Vstup zdarma.

Čechomor Akusticky

Postcards from Arkham

Čechomor Kooperativa Tour

divadelní představení

So � 15.08. � 18:00

Cestovatelská přednáška.

Čt � 20.08. � 19:00
→ Vstup zdarma.

(progressive-post rock, acoustic set)

Čt � 30.07. � 19:30

So � 11.07. � 18:00

Skupina Čechomor zahraje po dlouhé době
v akustické sestavě.
→ Kapacita a počet vstupenek bude omezen dle
aktuálních nařízení Vlády ČR.
→ Vstupné v předprodeji 590 Kč.

Fresh Minute

→ Vstup zdarma.

(jazz/funky)
Pá � 17.07. � 18:00
→ Vstup zdarma.

Kubuku + 4DOGS

Cover Hany ZaGorové
a kapela GonG
Katakult Tribute
Čt � 06.08. � 17:00
→ Vstup zdarma.

(drum-show, rave-rock)

Mravenčení

So � 18.07. � 18:00

Pá � 28.08. � 20:00

Kaleidoscope
Ne � 09.08.2020 � 18:00 � Amfiteátr
Cirkusová expedice za čistou radostí.
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.
→ Děti do 15 let vstup zdarma.
→ Na představení lze uplatnit abonentky na Nová
divadla v M-klubu 2019/20. Náhradní představení
za zrušenou hru ABBA.

Letní koncert dechovek
Čt � 13.08. � 17:00
Dechová hudba města Valašské Meziříčí.
→ Vstup zdarma.

Divadelní představení.

→ Vstup zdarma.

→ Vstup zdarma.

Jan Hlucháň & hosté

Lucie Redlová & Garde

(acoustic/alternative)

(acoustic-folk, V.M.)

Pá � 24.07. � 18:00

So � 29.08. � 18:00

→ Vstup zdarma.

→ Vstup zdarma.

Kandráči

HALABALA Finale

(jazz/fusion)

Pá � 04.09. � 18:00

So � 25.07. � 18:00

Cirk La Putyka

Divadlo Zticha

→ Vstup zdarma.

Juhyň & přátelé
(acoustic-alternative)
Pá � 31.07. � 18:00
→ Vstup zdarma.

Divadlo Zticha
Single
někdy v červenci � 20:00
Komedie z blízké budoucnosti, aneb sociální průzkumy ukazují, že v roce 2050 bude většina lidí žít
v partnerství s robotem. Scénické čtení. Délka hry
40 minut. → Vstup zdarma.

→ Vstup zdarma.

Rí Ra
(acoustic-world music)
So � 05.09. � 18:00
→ Vstup zdarma.

Zlatá osmdesátá na Letní scéně
Projekce na Letní scéně zámku Žerotínů

Ten svetr si nesvlíkej
(Zdeněk Míka, 1980, 76 min.)
Po � 06.07. � 21:00
→ Vstup zdarma.

Vrať se do hrobu

Josef Bartoloměj Král

(Milan Šteindler, 1989, 96 min.)

Poutník

Po � 13.07. � 21:00

10.06.–05.07. � přízemí

→ Vstup zdarma.

Retrospektivní výstava k životnímu jubileu umělce.
→ Vstupné 20 Kč.

Dobří holubi se vracejí
(Dušan Klein, 1988, 109 min.)
Po � 20.07. � 21:00

Czech Press Photo 2019
25.06.–30.08. � 2. patro
Výstava představí oceněné a vybrané fotografie
25. ročníku soutěže doplněná expozicí historických
fotoaparátů. → Vstupné 20 Kč.

→ Vstup zdarma.

Stíny horkého léta

dříve sdělili, že svá místa uvolňujete. Budou Vám
za to vděčni i jejich noví uživatelé.
Tuto informaci nám můžete podat na telefonní číslo:
571 684 558, 775 109 809, e-mail: info@info-vm.cz
Noví zájemci o předplatné
Noví zájemci si mohou zakoupit divadelní abonmá na sezónu 2020/2021 v Turistickém informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů od
01.09.2020. Doprodávat se budou místa neobsazená stávajícími předplatiteli.
Změna programu vyhrazena!

Divadelní předplatné

(František Vláčil, 1977, 99 min.)

Picasso!

Po � 27.07. � 20:30

08.07.–30.08. � přízemí

Co takhle ke zpovědi ...

Výběr díla jednoho z nejznámějších světových
umělců. Soubor obsahuje okolo 90 kusů černobílé
a barevné litografie, převážně z let 1940–1960.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

St � 21.10.2020 � 19:00 � velký sál

→ Vstup zdarma.

Sladké starosti
(Juraj Herz, 1984, 84 min.)
Po � 03.08. � 20:30

Gabriela Nováková

→ Vstup zdarma.

Finis terrae

Bony a klid

15.07.–30.08. � přízemí

(Vít Olmer, 1988, 90 min.)

Výstava Gabriely Novákové představuje několik
mapových souborů i samostatných map. Autorka
nás provází vrstvami času od pradávné tajemné
minulosti naší planety až po současnost.
→ Vstupné 20 Kč.

Po � 10.08. � 20:30
→ Vstup zdarma.

Prázdniny pro psa
(Jaroslava Vošmiková, 1980, 78 min.)

Zámecká noc

Po � 17.08. � 20:30

Pá � 17.07. � 18:00 � celý zámecký areál

→ Vstup zdarma.

Vrchní prchni
(Ladislav Smoljak, 1980, 85 min.)
Po � 24.08. � 20:30

Noční prohlídka zámku a všech galerií s workshopy
a doprovodným programem. Večer bude zakončen půlnoční komentovanou prohlídkou zámeckých pokojů, včetně nově zrestaurované barokní
kaple, která začíná ve 23:00. → Vstup zdarma.

Galerie Kaple

→ Vstup zdarma.

Postřižiny

Michal Kalhous

(Jiří Menzel, 1980, 93 min.)

27.05.–28.08.2020

Po � 31.08. � 20:30

Fotograf Michal Kalhous (1967) patří k nejzajímavějším a nejdiskutovanějším umělcům současné
české scény. → Vstupné 20 Kč.

→ Vstup zdarma.

Turistické
informační centrum Galerie Sýpka
Za Krásami Valašského Meziříčí
každou středu � 14:00 � začátek u TIC
Prohlídka města tak, jak jej neznáte s historičkou
umění Kamilou Valouškovou a historikem Pavlem
Lasztoviczou.
→ Délka prohlídky cca 60–90 minut.
→ Informace na www.info-vm.cz a tel. 571 684 558.
→ Dospělí 40 Kč, děti, senioři 65+ 20 Kč.

Muzejní a galerijní
centrum
Letní prohlídky zámku s průvodci
Út–Ne � 13:30 � II. nádvoří u Turistického
informačního centra
→ Mimo uvedený čas lze prohlídku objednat na
tel. 727 974 626 nebo v Turistickém informačním
centru na II. nádvoří.

Maturity 2020

Sklo/design/malba

10.06.–05.07. � přízemí
Práce studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské Valašské Meziříčí. → Vstupné 20 Kč.

Markéta Daňková
12.05.–28.08.2020
Markéta Daňková (1992) zobrazuje duševní a duchovní stránku svého Já a zkoumá hranice mezi
smyslovým tělem a neuchopitelným nitrem.
→ Vstupné 20 Kč.

Předplatné 2020/2021
Informace o předplatném
Předprodej abonentek bude zahájen 03.08.2020,
ukončen 14.09.2020.
Stávající předplatitelé
Dosavadním předplatitelům rezervujeme jejich
letošní místa do 31.08.2020.
Do uvedeného data si zaplaťte a vyzvedněte abonentky.
Po uvedeném datu jsou veškerá zbývající místa
považována za uvolněná a budou nabídnuta jiným zájemcům.
Zrušení předplatného
Děkujeme Vám za dosavadní soustavnou přízeň
a věříme, že se budeme v divadle setkávat i nadále. Velmi bychom ocenili, pokud byste nám co nej-

Edward Taylor
Komedie. → Agentura Harlekýn

Manželství v kostce
Luboš Balák
St � 04.11.2020 � 19:00 � velký sál
Komedie o věčném souboji mužů a žen.
→ Divadlo Komediograf

Sexem ke štěstí
Jakub Zindulka
St � 25.11.2020 � 19:00 � velký sál
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera
osvědčeného Jakuba Zindulky.
→ Fanny agentura

Rebelky
Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Únor nebo duben
Brilantní francouzská tragikomedie se Chantal Poullain → Divadlo Bolka Polívky

Třetí prst na levé ruce
Dermot Canavan
St � 17.03.2021 � 19:00 � velký sál
Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. → Agentura ADF

Tik tik
Laurent Baffie
Út � 18.05.2021 � 19:00 � velký sál
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková/Šárka Opršálová, Václav Knop, Josef Polášek, Jaromír Nosek
→ Komorní divadlo Kalich (Divadlo v Rytířské)
Ceny předplatného
1. – 4. řada židlí, 1. – 8. řada sedadel, 1. řada
balkón, 1. a 2. lóže – 1 750 Kč
9. – 14. řada sedadel, 3. lóže – 1 650 Kč
2. - 3. řada balkón – 1 450 Kč
4. – 6. řada balkón – 1 320 Kč
Abonenti divadelního předplatného mohou zdarma navštívit jeden koncert Koncertního předplatného dle vlastního výběru.

Koncertní předplatné
Ostrava Brass Quintet
St � 23.09.2020 � 19:00 � velký sál
Pavel Hanslík – trubka
Michal Höpfler – trubka
Vít Jančálek – lesní roh
Stanislav Strouhal – trombon
Miroslav Pecháček – tuba

Bethowenovi žáci

Maxipes Fík

St � 14.10.2020 � 19:00 � velký sál

So � 10.04.2021 � 16:00 � velký sál

Jan Ostrý – flétna
Silvie Ježková – klavír

→ Divadlo Krapet

Violoncello dvou generací/
Trio Pražské konzervatoře

Ceny předplatného:
Osoba 350 Kč.
Balkón, lóže: Osoba 250 Kč.

St � 11.11.2020 � 19:00 � velký sál

Nová divadla v M-klubu

Petr Nouzovský – violoncello
Adam Klánský – violoncello
Josef Matěj Švec – violoncello

One Man Show Lukáše Pavláska

Bennewitz Quartet
St � 06.01.2021 � 19:00 � velký sál
Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello

Smetanovo Trio
St � 10.02.2021 � 19:00 � velký sál
Jitka Čechová – klavír
Jan Páleníček – violoncello
Jan Talich – housle

Planeta slepic
Po � 05.10.2020 � 19:00 � M-klub
Lukáš Pavlásek je jeden z nejpopulárnějších českých komiků a jeho druhý celovečerní standupový
pořad nabízí opět skvělou a originální zábavu.
→ Vstupné 320 Kč.

Filip Teller
Cikánský boxer
St � 11.11.2020 � 19:00 � M-klub
Monodrama o bývalém boxerovi, jemuž se vzpomínka dere do srdce, to se zmenšuje a snaží uniknout. → Vstupné: 150 Kč.

Filharmonie Bohuslava Martinů
Čt � 25.03.2021 � 18:00 � Nový Jičín
Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně.

Tomáš Vrána
St � 21.04.2021 � 19:00 � velký sál
Klavírní recitál umělce z listiny mladých umělců.

Irena Chřibková a Jan Adamus
St � 12.05.2021 � 19:30 � kostel Nanebevzetí Panny Marie
Irena Chřibková – varhany
Jan Adamus – hoboj
I. pořadí: 6.–14. ř. sedadel, 1. ř. balkón – 900 Kč,
senioři a děti do 15 let – 800 Kč
II. pořadí: 1.–4. ř. židlí, 1.–5. ř. sedadel, 1., 2. a 3.
lóže – 800 Kč, senioři a děti do 15 let – 700 Kč
III. pořadí: 2.–6. ř. balkón – 700 Kč, senioři a
děti do 15 let – 650 Kč

Předplatné Sedmikráska
Vodník Česílko
So � 03.10.2020 � 16:00 � velký sál
→ Divadlo Scéna, Zlín

Lotrando a Zubejda
So � 07.11.2020 � 16:00 � velký sál
→ Divadelní společnost Natalie Venturové

Obušku z pytle ven
So � 27.03.2021 � 16:00 � velký sál
→ Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha

Divadlo Waxving
Rok prasete
Čt � 03.12.2020 � 19:00 � M-klub
Originální loutkové představení. → Vstupné 150 Kč.

Divadlo Republika
Boss Babiš
So � 06.02.2021 � 19:00 � Velký sál KZ
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších
knih známého současného českého novináře Jaroslava Kmenty. → Vstupné 350 Kč.

Divadlo Vosto5
Proton
Čt � 11.02.2021 � 19:00 � M-klub
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely PROTON, která byla umlčena těsně
předtím, než se stala slavnou. → Vstupné 300 Kč.

Verejné Deti
Izolácia
Čt � 22.04.2021 � 19:00 � M-klub
Filmovo-divadelno-hudobný multimediálny projekt. → Vstupné 120 Kč.

Kino Valmez
Kino Valmez se mění a s tím přistupuje k modernějšímu a pružnějšímu plánování projekcí. Koronavirová pandemie dala na jednu stranu možnost
vzniknout mnoha skvělým online platformám, které lákaly do „kamenného kina“ alespoň online formou, na druhou stranu je tato stále aktuální. Vývoji
ve světě se přizpůsobují také filmová studia, která
přesouvají stanovené premiéry filmů a situace se v
tomto průmyslu vyvíjí z týdne na týden.
V tomto čase je potřeba na změny reagovat pružněji, a tak jsme se rozhodli přejít na čtrnáctidenní
plánování promítání, a to jak v kamenném kině
Valmez, tak i v Letním kině v Amfiteátru. Přesný
program promítání naleznete vždy na stránkách
kina www.kinovalmez.cz či www.letnikinovalmez.
cz. Poté samozřejmě na letáčcích kina a prvních
čtrnáct dní také na výlepových plochách s výhledem filmů, jež plánujeme na další týdny.
Co tedy plánujeme na červenec? Od 3. do 11. července se v kině Valmez můžete těšit na program
jedinečného přehlídky Tady Vary ve vašem kině.
Do exkluzivního výběru Tady Vary ve vašem kině
zařadili dramaturgové šestnáct výrazných snímků,
které zaznamenaly mimořádný ohlas na festivalech od loňského podzimu do letošního Berlinale.
Na plátnech budou vůbec poprvé v Evropě uvedeny tři tituly z letošního festivalu Sundance, a to
poutavé atmosférické drama Luxor (Egypt/Velká
Británie) režisérky Zeiny Durry, tajemstvím obestřený mexický thriller Bez zvláštních znamení debutantky Fernandy Valadez a Tajný agent, originální
mix špionážní komedie a observačního dokumentu chilské filmařky Maite Alberdi.
Každý z vybraných filmů bude mít pouze jedno
exkluzívní představení, které proběhne ve všech
zúčastněných kinech ve stejný okamžik. Bude se
promítat vždy v 17 a ve 20 hodin. Představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou
doplněna úvody přenášenými do sálu i participací tvůrců prostřednictvím komunikačních kanálů.
Podrobný program i s možností koupě vstupenek
naleznete na webových stránkách.
Kromě přehlídky Tady Vary pak 12. července
promítneme německý hraný film Lassie se vrací
a dokument V síti. V druhé polovině července byl
měl do kin přijít celovečerní film Havel, nový akční
thriller Tenet režiséra Christophera Nolana (série
Batman, Interstellar, Dunkirk) i hranou (a drsnější)
verzi disneyovky z 90. let Mulan.
V Letním kině pokračujeme německou vztahovou
komedií Téměř dokonalá tajemství, třetím pokračováním vinařské komedie 3Bobule, či po dvaceti
letech obnovenou premiérou kultovní české komedie
Samotáři. Druhá polovina července nabídne velkolepé drama s úchvatnou norskou přírodou Jít krást
koně i nový animovaný film pro děti Vzhůru za sny.
Chybět samozřejmě nebudou reprízy filmu 3Bobule
i nový dokument K2 vlastní cestou o horolezkyni
Kláře Kolouchové, která jako dvacátá žena na světe zdolala obávanou osmitisícovku K2. A v srpnu se
snad konečně dočkáme odložené české komedie
Štěstí je krásná věc nebo dramatu Šarlatán.
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