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Dan Bárta & Illustratosphere — Jontavious Willis (USA)

Lukáš Pavlásek: Double Stad Up — Noc divadel 2022 — The Catfish (UK)

 Štístko a poupěnka — Vladimír Klíma — Vánoční koncert
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velký sál

25
úno

Zámecký ples 2023
sobota • 20:00 
• Vstupné 390 Kč a 290 Kč.

23
lis

Jan Talich (housle)

Petr Jiříkovský
(klavír)
středa • 19:00 
• Koncertní předplatné 2022/23.
• Vstupné 150 Kč.

08
lis

Taneční odpoledne 
s dechovkou
úterý • 17:00 
Účinkuje Dechová hudba města 
Valašského Meziříčí
• Vstupné 70 Kč.

13
lis

Štístko a Poupěnka
Bylo nebylo
neděle • 10:00 
Populární hudební dvojice, hrající 
písničky pro děti.
• Vstupné 300 Kč a 250 Kč.
• Prodej přes Ticketportal.

připravujeme:
16

lis

Slavnostní koncert 
ke 160. výročí zalo-
žení MPS Beseda
středa • 18:00 
Hosté: MPS Lumír Vsetín.
• Vstupné 80 Kč.

24
lis

Vánoční koncert 
orchestru Václava 
Marka
čtvrtek • 19:00 
Host koncertu: Daniela Šinkorová.
• Vstupné 450 Kč / 490 Kč.

5
pro

Lady Oskar
Divadlo Kalich, Praha
pondělí • 19:00 
Kultovní francouzská komedie.
Hrají: Jana Paulová, David Sucha-
řípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, 
Denisa Pfauserová / Leontina 
Hromádková, Vendula Fialová, 
Pavla Dostálová / Marie Křížová
• Vstupné 390 Kč / 450 Kč / 490 Kč.

19
lis

O chytrém Honzovi 
a krásné Madlence
DAP – div. agentura Praha
sobota • 16:00 
Honza - snad nejtypičtější posta-
va českých lidových i klasických 
pohádek. 
• Předplatné Sedmikráska.
• Vstupné 140 Kč.

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 kos-
tičkami 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
13.10.2022–08.01.2023 • přízemí
Čtvrtý ročník Valašského výtvarného salónu 
prezentuje tvorbu profesionálních i laických 
výtvarníků z Valašského Meziříčí a blízké-
ho 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.

muzejní a galerijní centrum
Doprovodné programy:

Salon Poke
Komentovaná prohlídka výstavy Valaš-
ský výtvarný salon 2022
čtvrtek • 10.11. • 18:00 • přízemí
Zajímá vás motivace umělců k tvoření nebo 
jak a proč vznikala vystavená díla? Dozvíte 
se to a mnohem víc. Beseda s autory Valaš-
ského výtvarného salonu spojená s komen-
tovanou prohlídkou výstavy. 
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Valašský výtvarný salon: 
Workshop pro školy
čtvrtek • 10.11. • přízemí
Povede Nikola Haikerová. 
• Více informací na www.magc.cz.

Vladimír Klíma
Diplomacie bez závoje
úterý • 29.11. • 18:00 • Freskový sál
Přednáška diplomata, spisovatele a býva-
lého velvyslance v Ghaně, Togu a Burkině 
Faso o tom, co zažívají diplomaté na svých 
cestách, jak vidí lidé v zahraničí nás a jak my 
je a co se odehrává v diplomatických kruzích, 
když nejsou přítomné kamery novinářů.
• Vstupné 50 Kč / 80 Kč.

09
lis

Na poslední chvíli
Na poslední chvíli
středa • 19:00 
Veletok neuvěřitelných typicky 
cooneyovských zmatků a impro-
vizací v duchu nejlepších tradic 
anglické komedie, které uspokojí 
každého – kromě Johna Browna.
• Divadelní předplatné 2022/2023
• Vstupné 450 Kč.

klub seniorů

03
lis

Taneční zábava
Hudba Robert Šváb.
čtvrtek • 15:00

10
lis

Jubilanti
za II. pololetí 2022
čtvrtek • 15:00

24
lis

Beseda s pracovnicemi 
Pracovního Úřadu na 
téma Příspěvky na soci-
ální pomoc
čtvrtek • 14:30

Lady Oskar —
Jana Paulová



připravujeme:

01
pro

Divadlo Schod
Kompot – premiéra
čtvrtek • 19:00
Nová hra známého divadelního 
spolku. Pozor, představení je ten-
tokrát ve čtvrtek, je v tom pěkný 
kompot.
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

25
lis

Lights Off (alternat.-rock)

Undertow (alternat.-rock)
pátek • 20:00
Lights Off je alternativně rocková 
kapela vzniklá v roce 2012 v Jese-
níku. Vydala dvě EP v 2015, 2016 
a desku v roce 2019. Všechny 
nahrávky vznikly ve spolupráci 
a Michalem „Amákem“ Šťastným.
Undertow – teenagerská altroc-
ková kapela z Valašské Meziříčí
• Vstupné 160 Kč / 200 Kč.

03
pro

Improliga
Valouny vs Imjoy
sobota • 19:00
Divadelní improvizační zápas, 
tentokrát přijede tým až z Liberce.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

m-klub

11
lis

Pekař
Zpátky do minulosti tour 2022
pátek • 20:00 
• Vstupné 290 Kč / 340 Kč.

18
—

19
lis

Lukáš Pavlásek
Double Stand-up
— Kdo nepláče není Čech
— Planeta slepic
pátek–sobota • 19:00
Dva večery známého komika 
a jeho dvou stad-up speciálů: 
„Kdo nepláče není Čech“ a „Pla-
neta slepic“. Můžete si pořídit 
vstupenky samostatně na každý 
večer, nebo se slevou na oba ve-
čery. Návštěvníci obou večerů si 
jako dárek odnesou jednu z knih 
Lukáše Pavláska.
• Vstupné na oba večery 450 Kč.
• Vstupné na jeden večer 280 Kč /  
  320 Kč.

02
lis

Divadlo Schod
Don Kýchot
středa • 19:00 
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

03
lis

Hana Machalová
Cestujte chytře, levně a často 
2022
čtvrtek • 19:00
Autorka knihy Do světa cestujte 
chytře, levně a často ukáže, že 
v jakékoliv době stojí za to vyrazit 
bez obav na cesty.
• Vstupné 130 Kč / 150 Kč.

04
lis

Horkýže Slíže
& Elektrick Mann
pátek • 20:00
Jedinečné spojení HS & EM exklu-
zivně ve Valmezu!
• Vstupné 450 Kč / 500 Kč.

05
lis

Slam poetry
sobota • 19:30
Performativní žánr přednesu 
autorské poezie. Žádné kostýmy. 
Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo 
improvizace. Dojetí! Smích? De-
kadence?! A body publika! Slam!!!
Anatol Svahilec (mistr ČR 2014, 
maskot žánru, pulzující recitátor)
Ryška Riot (finalistka MČR 2021, 
nejskvělejší z Brna/nejchmurnější 
z Jáchymova)
Bingo (strážnicko-brněnský sla-
mový beatník, občas i humorista)
...a další!
• Vstupné 120 Kč / 150 Kč.

12
lis

Kapitán Krab
sobota • 20:00
Netradiční dadadiscotéka plná 
písniček, mluveného slova, 
netradičního humoru, lásky, vtipu 
o koni v baru, tanečních beatů 
a chytlavých refrénu.
• Vstupné xxx Kč.

22
lis

Dan Bárta
& Illustratosphere
Zvířený prach Tour
úterý • 19:00
• Vstupné 490 Kč / 550 Kč.

19
lis

Noc divadel
sobota • celé Kázetko
15:00 Divadlo Maringotka: O ne-
poslušných kůzlátkách (zdarma)
16:00 O chytrém Honzovi a krásné 
Madlence (vstupné)
17:15 Prohlídka divadelního záku-
lisí (zdarma)
18:00 Písničky Divadla Schod
19:00 Lukáš Pavlásek – Planeta 
slepic (vstupné)
20:30 Divadlo nad Bečvou: Sil-
vestr
Součástí akce je raut v M-klubu, 
do kterého přispívají návštěvníci, 
produkční i herci svými kuchař-
skými dovednostmi. Prosíme 
příchozí o přinesení buchet, 
zákusků, chlebíčků, prostě čeho-
koliv, čím chcete potěšit ostatní.

26
lis

Aid Kid + 1flfsoap
sobota • 20:00
Za pseudonymem Aid Kid stojí 
muzikant, skladatel, producent 
a DJ Ondra Mikula. V rámci DJ 
setů se zaměřuje na aktuální 
klubové trendy, experimenty, ale 
i poslechovou elektroniku.
1flfsoap – urbanizovaný šohaj 
a znuděný Brňák! Živé bicí 
s kytarou a synťáky a syrový 
sound ukazují temnou stranu živé 
elektroniky. 
• Vstupné 200 Kč / 250 Kč.

30
lis

Milostný
trojúhelník
středa • 19:00
Josef Polášek, Martin Zbrožek 
a Veronika Žilková.
Tradiční divadelní zastavení se 
známými herci a jejich improvizo-
vaného humoru.
• Vstupné 280 Kč / 320 Kč.

14
pro

Divadlo Schod
Kompot 
čtvrtek • 19:00
Nová hra známého divadelního 
spolku.
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

Daniel Bárta
& Illustratosphere

Lukáš Pavlásek
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tiráž

Dokufest v kině Valmez
 

„Podařilo se nám zajistit skvělé snímky, 
které mají smysl, a k nim stejně skvělé 
hosty. Moderní dokument, to už nejsou 
monotónně mluvicí hlavy na umělém po-
zadí, ale atraktivní filmové příběhy,“ láká 
vedoucí kina Ondřej Kaláb. 
V pondělí 7. listopadu uvedeme přehlídku 
ambiciózním projektem cestovatele Petra 
Horkého a egyptologa M. Bárty Civilizace, 
po jehož skončení s Vámi osobně pode-
batuje režisér filmu Petr Horký. 
Na úterý 8. listopadu jsme zařadili zcela 
aktuální dokument Hlasy pro prezidenta, 
který z mnoha stran líčí společenské 
nálady těsně před minulými prezident-
skými volbami. Po snímku bude debata 
s režisérem Martinem Kohoutem. 
Středa 9. listopadu bude patřit sním-
ku o životě fenomenálního sportovce 
- Adam Ondra: Posunout hranice. Za 
diváky na besedu přijede režisér filmu 
Petr Záruba.
Ve čtvrtek 10. listopadu uzavřeme pře-
hldíku dokumentárním příběhem Good 
Old Czechs o dvou československých 
pilotech RAF za 2. světové války. Film 
je jedinečný a působivý tím, že ho tvoří 
pouze dobové archivní záběry válečné 
Evropy a vyprávění, složené z dopisů 
obou mladých letců.

malá scéna za oponou

Malou scénu za oponou podporují:

20
lis

Olivier Mas (FRA)
One Man Swamp Boogie
Host: Max & Veronica (IT)
neděle • 19:30 • velký sál 
Multiinstrumentalista a zpěvák 
z jižní Francie představuje poprvé 
v Česku svůj projekt, z němž 
zúročil hudební zkušenosti 
s blues, swingem, rockem, folkem, 
country...
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

27
lis

The Catfish (UK)
neděle • 19:30 • velký sál 
Frontmanem kapely je u nás už 
známý, teprve fenomenální kyta-
rista a zpěvák Matt Long. 
• PJBD 22 — Outro I
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

11
pro

Pilani Bubu Trio
(JAR/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Jihoafrická písničkářka, televizní 
moderátorka a kreativní, nezávislá  
umělkyně v žánru současné lido-
vé hudby. Pilani Bubu jedinečným 
hlasovým projevem obsáhne širo-
ký repertoár, inspirovaný etnickou 
hudbou, soulem, jazzem i folkem.
• PJBD 22 — Outro II
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

připravujeme:

06
lis

Dustin Arbuckle
& The Damnations 
(USA)
neděle • 19:30 • velký sál 
Veterán hudební scény s progre-
sivními kořeny.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 190 Kč / 210 Kč.

13
lis

Anna Kolchina 
Quartet (USA/DE/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Hlas Anny Kolchiny, svůdné 
i zranitelné Američanky naroze-
né 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.

17
lis

Jontavious Willis 
(USA) 
Blues Alive Tour 2022
Support: Hoochie Coochie Band
čtvrtek • 19:30 • velký sál 
Velká hvězda akustické country 
bluesové školy.
• Podzimní jazz & bluesové dny 22
• Vstupné 220 Kč / 250 Kč.

Petr Dub
Bůh si to žádá
14.09.–18.11.22
Instalace Petra Duba zpracovává moment 
vyprázdnění kulturních vzorců vztažených 
k tématu maskulinního dobývání žen na 
pozadí středověké rytířské kultury. 
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Matěj Frank
30.11.22–22.01.23
Vernisáž: 30.11. v 18:00
Matěje Franka zajímají pomalé proměny 
a pomíjivost. Zkoumá prostor prostřednic-
tvím soch a zvukových instalací a zachycuje 
čas pomocí procesuálních kreseb a dlouhých 
performancí. 
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

připravujeme:

Kateřina Šedá
Národní sbírka zlozvyků
6.12. • 16:00 • M-klub
Celorepublikový projekt Kateřiny Šedé vznikl 
k 200. výročí narození Johanna Gregora 
Mendela, zakladatele genetiky. Při této 
příležitosti zkoumá lidské zlozvyky a tvoří 
jejich největší databázi. Pokouší se klasifiko-
vat současné zlozvyky a v budoucnu umožní 
setkání jejich nositelů. Buďte i vy součástí!
• Vstup zdarma.

galerie kaple

galerie sýpka
Aleš Novák
A ztichlo celé nebe
14.09.–18.11.22
A ztichlo celé nebe je nutné vnímat jako 
celek, který návštěvníka pohltí, tak jako nás 
obklopí příroda, pokud jí jdeme procítěně 
naproti. 
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Patrik Kriššák
07.12.22–03.02.23
Vernisáž: 07.12. v 18:00
Kriššák vytváří tématické
série obrazů, v nichž vždy
důsledně rozvíjí určité
představy a svůj vztah
ke skutečnosti.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Patrik
Kriššák


