Program Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.

Kázetko

Dny města 2020 • Filharmonie Bohuslava Martinů • Vlasta Redl a kapela & AG Flek
Černobyl – Spící město • Rí Ra • Jana Farmanová • Dva nahatý chlapi
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Dny města

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

Nathan Laube (USA)
Podzimní varhany 2020
Út � 01.09. � 18:00 � kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Zahajovací koncert tradičního mezinárodního festivalu Podzimní varhany pořádaného ZUŠ Alfréda
Radoka Valašské Meziříčí, na kterém se představí
světově proslulý americký varhaník a profesor Nathan Laube.
→ Vstupné dobrovolné.

Festival volného času s Domečkem
Pá � 04.09. � 15:00–20:00 � SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287
Festival volného času s Domečkem je akcí, na které budou představeny nejrůznější aktivity a možnosti trávení volného času v našem městě. Ukázky
kroužků, workshopy, hudební vystoupení a zábava
pro všechny věkové kategorie. Bude zde možnost
navštívit parkourový workshop, slackline, discgolf
zónu, ninja dráhu nebo si vyzkoušet trénink boxu.
Můžete se těšit na taneční vystoupení, bubenickou
školu nebo vaření a bylinkaření. Samozřejmostí je
herní zóna pro děti nejen se skákacími atrakcemi.
Na akci se také můžete rovnou přihlásit do příslušného zájmového útvaru a rezervovat si místo.
Přijďte si užít svůj volný čas!
→ Vstup do 6 let zdarma, ostatní 50 Kč.

nebo strážníci městské policie a chybět nebudou
soutěže ani další bohatý doprovodný program.
Odpoledne se pak až do 17:00 ponese v duchu
akce Den s BESIPem pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na stříhání auta a záchranu osoby v podání hasičů, simulátory nárazu
a přetáčení nebo výstavu automobilů, veteránů či
rally speciálů. Český červený kříž ukáže správné
postupy při oživování, poskytování první pomoci
nebo sundávání přilby při nehodě motocyklisty.
→ Vstup zdarma.

tělesa pod širým nebem v čele s dirigentem Leošem Svárovským.
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
Abonenti Koncertního předplatného 100 Kč.

Medový den

Tradiční koncert místních sborů a souborů v režii
Cimbálové muziky Polajka. Zahrají: CM Polajka,
Sdružených moravských sborů (Valmez, Vsetín,
Olomouc), PS Pohoda, VSPT Bača.
→ Vstup zdarma.

Pá � 11.09. � 09:00–17:00 � náměstí
Celodenní akce pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi a školy zahrnující doprovodný kulturní program,
cimbálovou muziku, soutěže pro děti, soutěž o nejlepší med, odbornou přednášku nejen pro včelaře
a prodej různých druhů medu.
→ Vstup zdarma.

Vlasta Redl a kapela & AG Flek
Pá � 11.09. � 19:00 � Amfiteátr
Dvě hudební legendy, jejichž cesty se kdysi spojily
a pak zase rozdělily mimořádně na jednom pódiu.
→ Vstupné v předprodeji 390 Kč.

Po � 07.09. � 18:00 � Muzejní a galerijním
centru
Slavnostní vernisáž k 14. ročníku fotosoutěže. Hlavní téma Valmez černobíle, zvláštní kategorie Valmez v době koronaviru.
→ Vstup zdarma.

Veletrh sociálních služeb
Út � 08.09. � 09:00–15:00 � náměstí
Prezentace poskytovatelů sociálních a souvisejících
služeb. Zábavný a naučný program pro děti.
→ Vstup zdarma.

Setkání na zámku
St � 09.09. � 17:00 � velký sál Kulturního
zařízení
Tradiční koncert místních sborů a souborů v režii
Cimbálové muziky Polajka. Zahrají: CM Polajka,
Sdružených moravských sborů (Valmez, Vsetín,
Olomouc), PS Pohoda, VSPT Bača.
→ Vstup zdarma.

Děti hurá bezpečně do školy /
Den s BESIPem
Čt � 10.09. � 09:00–17:00 � náměstí
Dopolední část akce bude od 09:00 do 13:00 patřit
zejména školám. V rámci programu Děti hurá bezpečně do školy chystá Středisko volného času Domeček například putování po stanovištích za odměnou. Svou práci dětem představí hasiči, zdravotníci

St � 09.09. � 17:00 � velký sál Kulturního
zařízení

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
→ Vstupné 150 Kč.

Sébastien Thiéry
Ne � 27.09. � 19:00 � velký sál
Bláznivá komedie. Hrají: Martin Zounar, Martina
Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.
Připravujeme:

Vodník Česílko

So � 05.09. � 09:00–18:00 � I. nádvoří
zámku Žerotínů

Valmez foto 2020

Setkání na zámku

Dva nahatý chlapi

Bazárek pro dobrou věc III
Dobročinný bazar na podporu dvou handicapovaných dětí z Valmezu. Prodej darovaných věcí.
Součástí programu jsou dílničky pro děti a prohlídka hasičského auta.
→ Vstup zdarma.

S-klub

Zažít Valmez jinak…
So � 12.09. � 14:00–22:00 � Stříbrná ulička
Živá ulička plná inspirace, kulinářských specialit a
zajímavého programu. Zkrátka zažij město jinak!
→ Vstup zdarma.

Filharmonie Bohuslava Martinů
Ne � 13.09. � 15:00 � Amfiteátr, při nepřízni počasí kino Valmez
Jedinečné vystoupení zlínského filharmonického
tělesa pod širým nebem.
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
Abonenti Koncertního předplatného 100 Kč

So � 03.10.2020 � 16:00 � velký sál
Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku,
spolu s kaprem Osmikiláčem. Kousek od jejich rybníčku má svůj zámek lakomý Knížepán, který tak
trochu závidí Česílkovi přátelství s kaprem Osmikiláčem a zároveň usiluje o jejich rybník. K rybníčku
se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která
hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád ženil a Rusalka se mu moc
líbí. Přijďte zjistit, jestli lakomý Knížepán bude mít
svatbu s Rusalkou anebo koho si rusalka nakonec
vezme? Přijďte se podívat na pohádku, podle dnes
již klasického večerníčku.
→ Divadlo Scéna, Zlín
→ Vstupné xxx Kč.

Amfiteátr
Vlasta Redl a kapela & AG Flek
Pá � 11.09. � 19:00 � Amfiteátr
Vlasta Redl a AG Flek. Dvě hudební legendy, jejichž cesty se kdysi spojily a pak zase rozdělily.
Nicméně z jejich spolupráce vzešla spousta hitů,
na něž se nezapomnělo dodnes: Dohrála hudba,
Carpe diem, Město měst, Vítr Safián… Nyní, po letech, se Vlasta Redl se svojí současnou kapelou
a s AG Flekem rozhodli vyrazit na společné turné, dát svým fanouškům to, na co čekají, a ještě
mnohé navíc. Na jednom pódiu se sejde spousta
špičkových muzikantů, aby odehráli koncert nabitý
písničkami, které se vryly do paměti tří generací
folkových a rockových fanoušků.
→ Vstupné v předprodeji 390 Kč.

Filharmonie Bohuslava Martinů
Ne � 13.09. � 15:00 � Amfiteátr, při nepřízni počasí kino Valmez
Jedinečné vystoupení zlínského filharmonického

Info pro abonenty Divadelního předplatného
2019/20

Chlap na zabití
Po � 01.02. � 19:00
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální
zabiják stane obětí sebevraha.
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný,
Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák
→ Divadelní předplatné na rok 2019/2020.
→ Náhradní termín.
→ Vstupné 340 Kč.

Beethowenovi žáci

Demian Band (AR/ES)

Připravujeme:

St � 14.10. � 19:00 � velký sál

Ne � 20.09. � 19:30 � velký sál

Jan Ostrý – flétna, Silvie Ježková – klavír
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Kapela charismatického showmana, kytaristy a
zpěváka Demiana Dominqueze zahraje akustický
koncert, v němž se její bluesrock s argentinskošpanělským akcentem transformuje do divokého
countryblues.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

One Man Show Lukáše Pavláska

Co takhle ke zpovědi...
Edward Taylor
St � 21.10. � 19:00 � velký sál
Komedie. Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek, Jan
Čenský Máša Málková, Karolína Vágnerová...
→ Agentura Harlekýn.
→ Divadelní předplatné.
→ Vstupné 350 Kč.

Malá scéna za
oponou

Kyla Brox Band (UK/CZ)
Po � 28.09. � 19:30 � velký sál
Kyla Brox (UK) – zpěv, Danny Blomeley (UK) –
baskytara, Jiří Maršíček / Kryštof Tomeček – kytara, Tomáš Hobzek – bicí (CZ)
Britská soulová královna z Manchesteru, vítězka
British Blues Challenge poprvé na Malé scéně.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Planeta slepic
Po � 05.10.2020 � 19:00 � M-klub
Další 90minutový stand-up speciál, ve kterém se
koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace,
kde si každý myslí, že má pravdu, stále jen nakupuje nepotřebné věci a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, jako jsou ženy, muži a psi. Dozvíme se,
co strašného se stane, když si doma zapomenete
mobilní telefon. Užijeme si svých pět minut slávy v
televizní soutěži, naučíme se chovat v nákupním
centru, zavoláme si na horkou linku a zjistíme, proč
přírodu každou sobotu čeká nápor idiotů z města.
A na závěr dojdeme k tomu, že na téhle planetě
nakonec přežijí jen slepice. Přijďte se zasmát tomu,
co znáte ze života. Přijďte se podívat na Planetu
slepic.
→ Vstupné 320 Kč.

Jarní jazz & bluesové dny –
Splácení dluhu
21.08.–28.09. � 19:30
Pět koncertů za pět set.
Vanesa Harbek Trio (ARG), Dáša Ubrová Trio
(CZ), Mike Ross (UK) & The BladderStones (CZ),
Demian Band (AR/ES), Kyla Brox Band (UK/CZ).
→ Abonentka 500 Kč.

Dáša Ubrová Trio
Út � 08.09 � 19:30 � velký sál
Dáša Ubrová – zpěv, Milan Kašuba – kytara,
Vincenc Kummer – kontrabas
Znamenitě swingující zpěvačku v evergreenech již
nežijících autorů židovského původu
doprovází skutečné legendy českého jazzu
→ Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč.

M-klub

Honza Tomšíček
Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole
Čt � 08.10. � 19:00

HALABALA závěrečná

→ Vstupné na místě 120 Kč, v předprodeji 100 Kč.

Pá � 04.09. � 18:00 � I. nádvoří + M-klub

Fred Madison

Dj’s: David Steiniger, Esterrr, Washelll, Charvy
→ Vstup zdarma.

RÍ Ra (Irish-folk)
So � 05.09. � 18:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

I Love You Honey Bunny
Pá � 09.10. � 19:00
Křest alba Fred Madison.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 180 Kč.

Pokáč

Deep Up

Host: Pavel Čadek

Pá � 25.09. � 21:00

So � 15.10. � 20:00 � velký sál

Další pokračování klubové akce, na které se můžete těšit na stálici česko-slovenské taneční scény DJ
Orbitha. Support DJs: Didi, David Steiniger, Cimy.
→ Vstupné 150 Kč.

→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč.

HC3 (nu-metal-alternative/Odry)
Mad Rain (crossover-metal/Odry)

→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč.

MYDY
Pá � 23.10. � 20:00

So � 26.09. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 170 Kč.

Mike Ross (UK) & The BladderStones (CZ)
Ne � 13.09. � 19:30 � velký sál
Psychedelická sóla Mikea Rosse připomínají kytary
amerických hipíků konce 60. let,
v emotivním hlasu uslyšíte vášeň Otise Reddinga,
připomenete si hypnotický rytmus písní Boba Dylana a hity Creedence Clearwater Revival.
Mike Ross ydal tři CD, je držitelem několika britských hudebních cen v různých kategoriích
a jeho koncerty jsou výletem do historie rocku, která sahá až do mississipské delty v roce 1920...
Mike Ross albem Mahogany Drift dosáhl v recenzi
anglického Classic Rock Magazine na 9 z 10 hvězdiček!
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Valmez 2020
So � 24.10. � 17:00

Divadlo Schod
Stroj času
St � 30.09. � 19:00
→ Přední stoly 110 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Devátý ročník festivalu meziříčských kapel a sólistů.
Zahrají: Ciment, Fred Madison, Grogy, V.F.P. –
Valmez Fest Project, JazzHec, Walthraka, 5v1,
Newspeak, Awrizis, Made In ZUŠ: United Sound /
Future Guys
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Muzejní a galerijní
centrum
Valmez foto 2020
08.09.–11.10. � 2. patro
Vernisáž: 07.09. v 18:00
14. ročník fotosoutěže s hlavním tématem Valmez
černobíle, zvláštní kategorie Valmez v době koronaviru.
→ Vstupné 20 Kč.

Valašský výtvarný salon 2020
24.09.–22.11. � přízemí
Vernisáž: 23.09. v 18:00
Třetí ročník Valašského výtvarného salonu prezentuje tvorbu profesionálních i laických výtvarníků z
Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Prezentováni
jsou malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové i textilní výtvarníci. Salon tak dokumentuje stav výtvarné kultury ve městě a okolí a rozmanitost umělecké
tvorby všech generací.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Kaple
Jana Farmanová

studiem podle skutečnosti, která je nepřenosnou
a nenahraditelnou zkušeností, si studenti osvojují
základy tvůrčího procesu, prověřují své vlastní limity, hledají a nachází svůj vlastní umělecký výraz
napříč médii.
Posláním různých výrazových forem je prohloubení
a uvědomění si obsahových a formálních náležitostí tvůrčího procesu. Hledá, ohmatává hranice
médií, individuálním poučeným rozhodnutím je
překračuje v teritoriu malby, kresby, akčního projevu či realizací v reálném prostoru.
→ Vstupné 20 Kč.

Pardon, nezastihli jsme vás
Po � 21.09. � 19:30
Drama Kena Loache ze života vypráví o těžké situaci jedné britské rodiny nižší třídy, která se dostane
do velkých dluhů.
→ Vstupné 100 Kč.
Staříci

Kino Valmez

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.

Besedy v kině:
Jiří Kolbaba
Ostrov Bali – můj druhý domov
Út � 01.09. � 18:30

Chystané premiéry:

→ Vstupné 200 Kč.

pro malé: Mlsné medvědí příběhy
pro velké: nový film Bohdana Slámy Krajina ve
stínu, adaptace bestselleru Bábovky
pro všechny: Mulan

Tomáš Kubeš
Černobyl – Spící peklo
Út � 15.09. � 18:30
Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí
poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech od
havárie.
→ Vstupné 150 Kč.

16.09.–13.11.2020
Vernisáž: 16.09. v 18:00
Autorka tvoří se zkušeností v tradici světové historické malby a malby 20. století a zpracovává tematiku v myšlenkových a vizuálních okruzích, které
potom následně teoretici pojmenovávají jako cykly. Jana Farmanová staví na malířské tradici vizuální i estetické. Pracuje s kolektivní malířskou pamětí,
obrazovou látku si však svébytně vybírá sama.
→ Vstupné 20 Kč.

Scream for me Sarajevo
+ beseda s Radkem Kublou
Čt � 01.10. � 18:00
Úžasný příběh rockového koncertu, který odehrál
frontman kapely Iron Maiden Bruce Dickinson
v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva. Film se
silným protiválečným vzkazem doprovodí zasvěceným komentářem balkanista Radek Kubla.
→ Vstupné 150 Kč

Podzimní Filmový klub:

Galerie Sýpka

Noc v opeře
Po � 07.09. � 19:30

Ateliér Malby AKU Bánská
Bystrica

Groteska bratří Marxů patří do zlatého fondu Hollywoodu 30. let.
→ Vstupné 100 Kč.

16.09.–13.11.2020
Vernisáž: 16.09. v 18:00

Staříci

Studenti tohoto ateliéru jsou schopni komplexní
možnosti seberealizace v tvůrčím procesu. Kromě
zkušenosti s precizním kreslířským a malířským

Po � 14.09. � 19:30
Nejlepší český film roku 2019 podle kritiky.
→ Vstupné 100 Kč.

Vstupenky zakoupíte na
www.kzvalmez.cz
nebo v Turistickém informačním
centru tel.: 571 684 558.
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