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Arakain — Baletky — Radůza a kapela — Dámská čtyřhra
Festival Valmez 2022 — Arnošt Vašíček — Kovo Semily hravě i zdravě
Cirkus Abrafrk — Aleš Novák — Zamajobe African Project
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říjen 2022

velký sál
01

Ferda Mravenec
v cizích službách

říj Nezávislá divadelní scéna

Rej meziříčských
20 Mezinárodní
31
strašidel
— festival poezie 22
22
čtvrtek–sobota • celé Kázetko

říj

Soutěž amatérských recitátorů
z České a Slovenské republiky.
• Vstup na soutěž zdarma.

Festival podporují:

SemTamFór
sobota • 16:00

Veselý výlet do hmyzí říše za dobrodružstvím známé pohádkové
postavičky.
• Předplatné Sedmikráska.
• Vstupné 140 Kč.

07 Calin

21

Scénický multimediální projekt
Baletky je abstraktním ponorem do duše dívky bojující proti
despotickému, dogmatickému
systému a ztrátě vlastní identity.
Za doprovodu bizarního a černého humoru, živé hudby, rytmizovaných textů a fyzické exprese,
sledujeme člověka zápasícího se
zaslepenou poslušností, sebedestrukcí a strachem nedostát
svému snu. To vše na pozadí
surreálných obrazů, výtvarných
objektů reprezentujících univerzálně platné fenomény manipulace a teroru.
• Vstupné 250 Kč / 300 Kč.

4Tet verze V.
čtvrtek • 19:00

Umělecky plnohodnotný, precizní
a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již
pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
• Vstupné 690 Kč.

16 Dámská čtyřhra
Spolek Kašpar

říj neděle • 19:00

Půvabná komedie o ženách.
Hrají: E. Elsnerová, J. Nerudová,
I. Svobodová, M. Zoubková.
• Vstupné 300 Kč / 350 Kč.

19 Trio Vario
říj

středa • 19:00

Ellen Klodová (housle)
Kateřina Kosková (klarinet)
Magdaléna Hrudová (klavír)
• Koncertní předplatné 2022/23.
• Vstupné 150 Kč.

Baletky

Divadlo Spitfire Company
říj v hlavní roli Miřenka Čechová
pátek • 19:00

• Předprodej přes síť goout.net.

říj

Lampionový průvod městem strašidelnou stezkou, ohňostroj.
• Vstup zdarma.

připravujeme:

koncert
24 Vánoční
orchestru Václava

Popstar tour 2022
říj pátek • 20:00

06

říj pondělí • 17:00 • náměstí

lis

Marka

čtvrtek • 19:00

Hostem letošního vánočního koncertu bude Daniela Šinkorová.
• Vstupné 450 Kč / 490 Kč.

5 Lady Oskar

Divadlo Kalich, Praha

pro pondělí • 19:00

Kultovní francouzská komedie.
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž,
Denisa Pfauserová / Leontina
Hromádková, Vendula Fialová,
Pavla Dostálová / Marie Křížová
• Vstupné 390 Kč / 450 Kč / 490 Kč.

22 Arakain

40 let tour 2022

říj sobota • 20:00

• Vstupné 450 Kč / 500 Kč.

Světový cimbá26 16.
— lový kongres 2022
29
středa–sobota • celé Kázetko

říj

Podrobný program kongresu naleznete na Facebooku akce.

Dámská
čtyřhra

muzejní a galerijní centrum
Výstavy:

Kovozávody Semily hravě
i zdravě
04.10.–27.11. • 2. patro

Výstava největší soukromé sbírky výrobků
Kovozávody Semily představuje legendární
retro hračky jako např. stavebnici SEVA,
plastové mozaiky Mosaic Color, společenské
a didaktické hry, ale také natahovací hračky,
střílecí pistolky, katapulty a mnoho dalšího.
Součástí výstavy je dětská herna s kostičkami SEVA, Seko, Mosaic Maxi a Disco
a návštěvníci si mohou vyzkoušet i deskovou
společenskou hru „Ukaž, co víš“.
• Vstupné 60 Kč / 40 Kč.

Valašský výtvarný salon
MMXXII
06.09.–25.09. • 2. patro
Čtvrtý ročník Valašského výtvarného salónu
prezentuje tvorbu profesionálních i laických
výtvarníků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Prezentováni jsou malíři, sochaři,
skláři, grafici, fotografové i textilní výtvarníci.
Salón tak dokumentuje stav výtvarné kultury
ve městě a okolí a rozmanitost umělecké
tvorby všech generací.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Doprovodné programy:

Arnošt Vašíček

České tajemno
středa • 05.10. • 18:00 • Freskový sál
Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory
vědeckému zkoumání doposud nepodařilo
uspokojivě vysvětlit. Záhadné archeologické
nálezy, podivné záznamy v kronikách a také
tajuplné okamžiky v životě některých osobností naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit.
Přednáška českého spisovatele a scénáristy,
autora několika knih zabývajících se záhadami a seriálů ČT jako Ďáblova lest nebo
Ztracená brána.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

m-klub

15
říj

Divadlo Valouny uvádí

01 Improshow

říj ve stylu mezinárodních a světových dnů, které se ten den
konají...
sobota • 19:00
Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den lékařů
Světový den vegetariánství
Světový den cyklistiky
Mezinárodní den hudby
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

03

19

05

říj

21
říj

23

čtvrtek • 20:00

Koncert hudební skupiny, jejichž
písně jsou většinou zhudebněné
texty českých básníků jak klasických tak současných.
• Vstupné 150 Kč.

TVL Band
pátek • 20:30

Vystoupení funkrockové kapely.
• Vstupné 150 Kč.

Cirkus Abrafrk

Divadlo Husa na provázku
říj neděle • 17:00

Don Kýchot

říj středa • 19:00

• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

08

Divadlo Schod

20 Hm...

Toulky Siamem – zemí bílého

Divadlo Schod

Lucie Redlová & Garde, Beton,
Mr. Moustache, Jan Hlucháň,
Houby, Black Adder, Rosie Wade
& Jam Club, Itai, Made in ZUŠ: The
Wasteland, Afreparty: DJ Space-T,
Éff, DJ Puclík.
• Vstupné 150 Kč / 200 Kč.

• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

říj slona

Siam, nebo chcete-li Thajsko, je
úžasná země jihovýchodní Asie,
kterou většina z nás zná nejspíš
díky světoznámým plážím, průzračně čisté vodě...
• Vstupné 100 Kč / 130 Kč.

sobota • 16:00 • celé Kázetko

Krtek
říj středa • 19:00

David Hainall
pondělí • 19:00

Valmez 2022

April Weeps
& Vanguard

říj Cataclastic & Tension Tour 22
sobota • 19:00

+ Inception of fall & Newspeak
• Vstupné 200 Kč / 250 Kč.

14 Deep Up
w/Lucca

říj pátek • 20:00

+ DJs David Steiniger, Cimy, KDLK
• Vstupné 200 Kč.

Am ham chlam Kaba baba Saba
baba Samba hip čip lip Čiki kiki
luki kuki Čuch šuch Sdugr pugr
Puf uf Prrr?!
I tak se může jmenovat postava
divadelní hry pro děti. Tedy pokud
je jejím autorem jistý pan Daniil
Charms z Petrohradu. Světoznámý surrealista a taškář s krajně
vyvinutým smyslem pro nesmysl.
Už jste někdy v divadle zažili
potopu?
• Pro děti od 3 do 333 let.
• Vstupné 120 Kč / 150 Kč.

připravujeme:

02 Divadlo Schod
Don Kýchot

lis středa • 19:00

• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

03 Hana Machalová

Cestujte chytře, levně a často

lis 2022

čtvrtek • 19:00

Autorka knihy Do světa cestujte
chytře, levně a často (Albatros
Média) ukáže, že v jakékoliv době
stojí za to vyrazit bez obav na
cesty.
• Vstupné 130 Kč / 150 Kč.

Slíže
04 Horkýže
& Elektrick Mann
lis pátek • 20:00

• Vstupné 450 Kč./ 500 Kč.

Bárta
22 Dan
& Illustratosphere
lis Zvířený prach Tour
úterý • 19:00

• Vstupné 490 Kč / 550 Kč.

galerie kaple
Petr Dub

Bůh si to žádá
14.09.–18.11.22

Petr Dub nezvykle vedle obrazů prezentuje
i celou řadu prefabrikátů, tzv. ready made,
které se odkazují ke konzumní společnosti. Vytváří prostor pro historické a kulturní
odkazy při ohledávání kulturního a ideového
prázdna, kterým jsme obklopeni. Vizuální komunikace, v níž jsme zavaleni nekonečným
proudem informací a vizuálních podnětů,
je pro nás stále složitější pro správné čtení
významů a jejich uchopení.
• Vstupné 50 Kč.

galerie sýpka
Aleš Novák

A ztichlo celé nebe
14.09.–18.11.22

Aleš Novák je na cestě hledání současné
spirituality nahlížené z duchovní perspektivy reflektující jak dramata věků, tak skrytá
tajemství v zpřítomnění v krajině.
• Vstupné 50 Kč.

Cirkus Abrafrk

malá scéna za oponou
02 JMO
říj

09

(CHE/SEN/ISR)

neděle • 19:30 • velký sál

Moussa Cissokho (SEN) – kora,
zpěv, Jan Galega Brönnimann
(CHE) – bass klarinet, soprán saxofon, perkuse, Omri Hason (ISR)
bicí, perkuse
Mezinárodní formace proplouvá
mezi tradiční a moderní hudbou
Afriky a Evropy. Šumivé tóny kory
se proplétají s melodiemi basklarinetu a rytmus určují orientální
perkuse...
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

Burza LP & CD

(UK)

říj pondělí • 19:30 • velký sál

Radůza zazpívá nejlepší písničky
z dosud vydaných alb i zcela nové
písně, které ještě nejsou zaznamenány na žádném nosiči.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

African
09 Zamajobe
Project
(JAR)

říj neděle • 19:30 • velký sál

Jihoafrická zpěvačka Zamajobe je
známá svým jedinečným stylem,
skvělými vokály a ještě lepšími
instrumentálními schopnostmi.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

Jekabsone
23 Arta
Quartet
(USA/CZ/AT)

říj neděle • 19:30 • velký sál

Plnokrevný moderní jazz lotyšské
zpěvačky za doprovodu skvělé
kapely Waltera Fischbachera.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

13 Radůza a kapela
říj

neděle • 11:00–16:00

říj • Divadelní kavárna
• Vstupné 50 Kč.

09
—
20

17 The Cinelli Brothers

Podzimní jazz &
bluesové dny 2022

čtvrtek • 19:30 • velký sál

„Nespoutaná horská bystřina“
české hudební scény zazpívá nejlepší písničky z dosud vydaných
alb i zcela nové písně, které ještě
nejsou zaznamenány na žádném
nosiči.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 360 Kč / 400 Kč.

připravujeme:

Arbuckle
06 Dustin
& The Damnations
lis

neděle • 19:30 • velký sál

Veterán hudební scény s progresivními kořeny.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 190 Kč / 210 Kč.

říj 8 koncertů za 800 Kč

lis

vždy v 19:30 • velký sál

Zamajobe African Project (09.10.)
Radůza a kapela (13.10.)
The Cinelli Brothers (17.10.)
Arta Jekabsone Quartet (23.10.)
Dustin Arbuckle + kapela (06.11.)
Anna Kolchina Quartet (13.11.)
Jontavious Willis (17.11.)
Olivier Mas + hosté (20.11)
• Abonentka 800 Kč.

Kolchina
13 Anna
Quartet

(USA/DE/CZ)

lis neděle • 19:30 • velký sál

Hlas Anny Kolchiny, svůdné i
zranitelné Američanky narozené
v Rusku, je sametově hladký a
projev elegantně jazzový. Kvarteto
doplní muzikanti pod vedením
Waltera Fishbachera.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.
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17 Jontavious Willis
lis
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(USA)
Blues Alive Tour 2022

čtvrtek • 19:30 • velký sál

Velká hvězda akustické country
bluesové školy.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 220 Kč / 250 Kč.

Kulturní zařízení města Valašského
Meziříčí, p. o.
Komenského 1
75701 Valašské Meziříčí
IČ:00368946
Redakce, grafika, sazba: Ondřej Smolka,
smolka@kzvalmez.cz

(USA)

klub seniorů

03

Platba na zájezd do Polského Těšína (150 Kč)

říj pondělí • 14:00

06

říj

čtvrtek • 14:00

Zájezd do Polského Těšína. Odjezd z obvyklého místa.

říj čtvrtek • 07:00

Beseda s promítáním.
Přednáší p. Bzonek R.

čtvrtek • 14:30

Bleší trh

říj

13

20

Pěší cesta do poutního
místa La Compostela

27

Film na přání

Beskydy, jak je neznáte

říj čtvrtek • 14:30

