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O princezně,
která ráčkovala
sobota • 16:00 • velký sál
Pohádka na motivy známé tele-
vizní předlohy o princezně, která 
si zakládala na své urozenosti, je 
plná humoru i melodických a vtip-
ných písniček Zdeňka Rytíře.
• Divadlo Agáta.
• Předplatné Sedmikráska 21/22.
• Abonentky na Předplatné Sedmi-
kráska 2020/2021 zůstávají v plat-
nosti pro tuto sezónu 2021/2022.
• Vstupné 130 Kč.

Kaktusový květ
středa • 19:00 • velký sál
Kolotoč bláznivých situací.
Obsazení: Lukáš Vaculík, Olga 
Želenská / Mahulena Bočano-
vá, Adéla Gondíková / Kristýna 
Kociánová, Filip Tomsa / Václav 
Jiráček a další
• Drama Production.
• Vstupné 520 Kč.

Beethovenovi žáci
čtvrtek • 19:00 • velký sál
Jan Ostrý – flétna
Silvie Ježková – klavír
• Koncertní předplatné 21/22.
• Abonentky na Koncertní před-

platné 2020/2021 zůstávají v plat-
nosti pro tuto sezónu 2021/2022.
• Vstupné 150 Kč.

Mezinárodní
festival poezie 2021
čtvrtek – sobota • celé Kázetko
Soutěž amatérských recitátorů 
z České a Slovenské republiky.
• Vstup zdarma.

Co takhle
ke zpovědi…
neděle • 19:00 • velký sál
Vláda Jejího Veličenstva je 
rozhodnuta naplnit volební slib 
a chystá se rázně zatočit se zá-
bavním průmyslem a hazardem. 
Jenže má to jednu vadu...
Komedie s pověstným anglickým 
humorem.
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír No-

sek a další...
• Agentura Harlekýn.
• Divadelní předplatné 2021/2022.
• Vstupné 350 Kč.

Štístko a Poupěnka 
Ať žijí pohádky!
sobota • 15:00 • velký sál
Štístko a Poupěnka se společně 
s broučky dostanou do pohád-
kového lesa... Zazní taneční hity 
Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebu-
dou chybět ani známé, osvědčené 
písničky. 
• Vstupenky na: https://www.
ticketportal.cz/event/Stistko-a
-Poupenka-At-ziji-pohadky
• Vstupné 195 Kč.

Opera Gentlemen
Tři Tenoři
čtvrtek • 19:00 • velký sál 
Tři krásné mužské hlasy, 
světoznámý repertoár a skvělé 
provedení.
• Vstupné 190 Kč / 220 Kč.

Kafe u Osmanyho
středa • 19:00 • velký sál
Originální talkshow populárního 
módního návrháře moderuje Eva 
Decastelo. Účinkují: Osmany 
Laffita, Eva Decastelo, Michaela 
Gemrotová nebo Kamila Nývltová.
• Vstupné 390 Kč.
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Burza LP & CD
sobota • 11:00–16:00 • Div. 
kavárna
• Vstupné 30 Kč.

Steve Clarke Trio 
(USA/DE)
neděle • 19:30
Steve Clarke – baskytara, Walter 
Fischbacher – klávesy, Vajco Dec-
zi nebo Ulf Stricker (DEU) nebo 
Richard Muenchhoff (DEU) – bicí.
Excelentní basák hrající na jistotu 
hlásí, že turné v roce 2021 bude 
jeho poslední cestou do Evropy.
• Intro I. – Podzimní J&B dny 2021
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

Silvia Josifoska 
Blues Laboratory (SK)
neděle • 19:30
Silvia Josifoska je v experimen-
tálním triu Blues Laboratory“ 
průběžně podporovaná špičkový-
mi hudebníky slovenské bluesové 
scény. Její hudba vychází z pod-
staty blues s kořením různých 
přesahů. Promítá se do ní funk, 
soul i rock. 
• Podzimní jazz & bluesové dny 21
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.
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malá scéna za oponou
The Chilkats (DE)
neděle • 19:30
Jump – blues – swing v atmosfé-
ře čtyřicátých let. Věrný dobový 
zvuk a neobvykle stylová show. 
• Podzimní jazz & bluesové dny 21
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

Dura Turtev
& Blues Club (SK)
neděle • 19:30 
Blues Club Juraje Turteva je 
proměnlivé sdružení jeho spříz-
něných duší v žánru výjimečně 
originálního…
• Podzimní jazz & bluesové dny 21
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.

Bee Bakare Trio
(UK/NER/SK/CZ)
čtvrtek • 19:30
Nigerijská, v Británii žijící, soulová 
zpěvačka a písničkářka s poetic-
kými texty a bluesovým hlasem... 
• Podzimní jazz & bluesové dny 21
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč
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Podzimní jazz
& bluesové dny 2021
10.10.–18.11. • vždy v 19:30
The Chilkats (DE), Dura Turtev & Blues 
Club (USA), Bee Bakare Trio (UK/NER/SK/
CZ), Silvia Josifoska Blues Laboratory 
(SK), Todde Sharpville Trio (UK), Steve 
“Big Man” Clayton Duo (UK/CZ), Elisabeth 
Lohninger & Travon Anderson (USA) & 
Walter Fischbacher Trio (USA/DEU/CZ),
• Sledujte naše stránky. Výčet koncertů se 
vzhledem k situaci může změnit.
• 7 koncertů za 700 Kč při zakoupení per-
manentky na celý cyklus.
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Připravujeme v listopadu:

The Chilkats

Kaczi
22.10. / m-klub



Dopisy Olze
pátek • 19:00 • velký sál
Projekt věnován 85. výročí naro-
zení Václava Havla. Účinkují: Eva 
Garajová (mezzosoprán),
Zbyňka Šolcová (harfa), Valérie 
Zawadská (mluvené slovo).
• Vstupné 190 Kč / 220 Kč.

Mydy (electronica-pop / Pha)
pátek • 21:00
• Vstupné 240 Kč / 280 Kč.

Improliga
Valouny vs. Bizoni

sobota • 19:00 • M-klub
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

Poetika (pop / Praha)
sobota • 20:00 • velký sál
• Vstupné 250 Kč / 290 Kč.

Kateřina Karásková
Kde ženy vládnou
středa • 19:00
Kulturně-cestopisná přednáška.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

Jan Hlucháň (folk / VM)

Nebeztebe (Brno)
sobota • 20:00
• Vstupné 120 Kč / 150 Kč.

Divadlo Schod
Stroj času
středa • 19:00
• Přední stoly 110 Kč, zadní 75 Kč.

m-klub

MIG 21
Podzim 2021 tour
pátek • 20:00 • velký sál
• Vstupné 350 Kč / 390 Kč.

Valmez 2021
sobota • 17:00 • celé Kázetko
Zahrají: Ciment, Fred Madison, 
Juhyň introvert trio, Newspeak, 
Grogy, Walthraka, Poisoned Mind, 
Jazzhec & Vocal, Bb, Undertow… 
Afterparty v M-klubu! 
• Vstupné 100 Kč / 150 Kč.

Divadlo Vosto5
Proton

ůterý • 19:00
Jevištní rozhlasová reportáž 
o objevu zapadlé ostravské kapely 
PROTON, která byla umlčena těs-
ně předtím, než se stala slavnou. 
• Nová divadla v M-klubu
• Vstupné 300 Kč.

Kaczi (pop-šanson / FM)
Pá • 22.10. • 20:00
Koncert písničkářky s kapelou.
• Vstupné 120 Kč.

Cocotte Minute
(crossover / Praha)
Acoustic tour 2021
Pá • 29.10 • 20:00
• Koncert v úpravě na sezení.
• Vstupné 350 Kč / 390 Kč.

Jam Session
sobota • 20:00
První v sérii chystaných jazz/fusi-
on jam session poprvé v M-klubu. 
Máš nástroj? Hraješ? Neváhej 
a přijď si zajamovat! 
Otevřená jam session pro všech-
ny hudebníky či jen posluchače. 
Dojdi si užít večer plný hudebních 
překvapení.
• Vstup zdarma.

Matěj Ptaszek
Kolumbie

středa • 19:00
Cestovatelská přednáška.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

Filip Teller
Cikánský boxer
čtvrtek • 19:00
Monodrama o bývalém boxerovi.
• Vstupné 150 Kč.

Improliga 
sobota • 19:00 • velký sál
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

Tadeáš Kotrba
Řeka
02.09.–14.11.
úterý–pátek 09:00–17:00
sobota–neděle 13:00–17:00
Tadeáš Kotrba je synem slavného sochaře Mária Kotrby. Pochází 
z Rožnova pod Radhoštěm.
Kotrba maluje figurální krajinné obrazy s motivem cesty, bariér 
či objevování nových prostor. Vychází z prožitých situací. Reálné 
krajiny a výjevy vymalované na obrazech mohou připomínat až 
fotografické momentky v konturách. V posledních letech zakompo-
novává do svých typických fotografických scenérií figurativní kresby 
připomínající démony či anděly robustní vizáže inspirované tvorbou 
posledního období života otce Mária Kotrby.
Prostoru Galerie Kaple se autor zhostil svébytným způsobem 
a zrealizoval instalaci obrazů zapadající přímo do prostředí Galerie 
Kaple. Na výstavě jsou k vidění díla, která ještě nikdy nebyly 
vystavena i obrazy nesoucí v sobě ducha kaple.
• Vstupné 20 Kč.

galerie kaple
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Připravujeme v listopadu:

Tadeáš Kotrba

Mig 21



Stálá expozice:

Zámecké patro
Navštivte zámek Žerotínů jako za dávných 
časů! Prohlídka vás zavede do zámeckých 
pokojů, seznámíte se s počátky našeho měs-
ta a s příběhem mocných Žerotínů. Součástí 
je i prohlídka nově zrekonstruované barokní 
kaple s nádhernou výmalbou.
• Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Gymnázium
a jeho město
09.09.–31.10. • přízemí
Výstava ke sto padesáti letům existence 
školy jako významné součásti historie Valaš-
ského Meziříčí. 
• Vstupné 20 Kč.

muzejní a galerijní centrum

Jana Hojstričová
Expozícia
05.09.–26.11.
úterý–pátek 09:00–17:00
sobota–neděle 13:00–17:00
Jana Hojstričová působí na slovenské výtvarné scéně od konce 90. let 20. 
století a v tvorbě se systematicky vrací k problematice těla a postavení ženy, 
rodiny či společnosti ve světě. Aktuálně se věnuje také problematice muzejní 
kultury. Propojuje témata v kontextu s promyšlenou instalací. 
Výstava Expozícia může, při souhrnném pohledu na fotografické záznamy, 
laboratorní sklo a artefakty pečlivě zasazených do vitrín či stolů, evokovat 
badatelovo prostředí či vědecko-umělecké zázemí autorky.
Celý koncept výstavy vznikl ve spolupráci s grafikem a architektem výsta-
vy Marcelem Benčíkem a sklářským výtvarníkem Palo Machem. Společně 
vytvořili zcela originální umělecký rozměr zasazený do daného galerijního 
prostředí.
• Vstupné 20 Kč.

galerie sýpka

Vlastimil Marek
Neobyčejná
02.10.–07.11. • přízemí
Vernisáž: 01.10. v 18:00
Motivem všech vystavených fotografií je 
krása ženského těla. Fotografie se ve své 
jednoduché formě nesnaží o komplikované 
vyprávění příběhů, myšlenek nebo poci-
tů. Pouze tvar, křivka a stín jsou oslavou 
neobyčejné krásy obyčejných žen rodného 
Valašska.
• Vstupné 20 Kč.

Příběhy hradů
Zlínského kraje
07.10.–28.11. • 2. patro
Vernisáž: 06.10. v 18:00
Výstava, která vznikla pod dohledem od-
borníků k publikaci Hrady Zlínského kraje 
z roku 2018, představuje vybrané příběhy 
hradů nacházejících se na území Zlínského 
kraje. Na výstavě jsou k vidění fotografie ze 
současné doby doplněné kresbami, které 
představují možnou podobu středověkých 
sídel z dob dávno minulých. Přehled zdejší 
hradní architektury potěší jak milovníky 
historie, tak i běžné turisty, kterým poskytne 
tipy na zajímavé výlety.
• Vstupné 20 Kč.

Přednášky
a doprovodné programy:

Radim Vrla
Příběhy hradů Zlínského kraje
Út • 26.10. • 17:00 • Freskový sál
Na území Zlínského kraje se nachází velké 
množství hradů a jejich zřícenin. Jejich vznik, 
stavební podoby a zajímavé úseky historie, 
ale také jejich zánik, či přestavby v zámecká 
sídla přiblíží Radim Vrla, památkář a odbor-
ník na středověkou architekturu z Národního 
památkového ústavu v Kroměříži.
• Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Programový zpravodaj
Kulturního zařízení města
Valašského Meziříčí, p. o.
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Změna programu vyhrazena.

Při návštěvě akci prosím dodr-
žujte aktuálně platná nařízení 
vlády ohledně kulturních akcí. 
Aktuální podmínky naleznete 
zde: http://covid.gov.cz.
Děkujeme za pochopení.

Vstupenky pořídíte on-line na našich 
stránkách www.kzvalmez.cz, nebo 
osobně v Turistickém informačním 
centru ve Valmezu.

sledujte nás na:
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zřícenina hradu Rožnov
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