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04

velký sál

malá scéna za oponou

Tipy na vánoční dárky:

Ondřej Havelka
a jeho Melody
Makers
Swing nylonového věku
sobota • 15:00 • velký sál
Nylonový věk – tak nazval Josef 
Škvorecký první tři poválečná 
léta. Nejkrasší a nejžhavější 
swingové fláky z této vrcholné éry 
bigbandového swingu.
• Vstupné 450 Kč / 540 Kč

09
Drahá legrace
čtvrtek • 19:00 • velký sál 
Nemusíte mít peníze, stačí, když 
si lidi myslí, že je máte. Volné po-

kračování slavného Blbce k večeři 
Francise Vebera. Hrají: J. Carda, 
M. Zahálka, E. Čížkovská...
• Mimo předplatné.
• Vstupné 360 Kč.

19
Sexem ke štěstí
neděle • 19:00 • velký sál 
Koučovat se dá všechno. Pokud 
tedy ochladly vaše partnerské 
vztahy, stačí se obrátit na odbor-
nici a zkusit sexcoaching!
Pikantní a poněkud ztřeštěná 
komedie z pera osvědčeného 
Jakuba Zindulky.
• Divadelní předplatné 21/22.
• Změna termínu ze 17.12.2021
   na 19.12.2021.
• Vstupné 300 Kč.

27
led

Rebelky
čtvrtek • 19:00 • velký sál 
Nikdy není pozdě říct „nasrat“ 
a vrhnout se do víru života.
Hrají: Ch. Poullain, Š. Křesťanová.
• Divadelní předplatné 21/22.
• Divadlo Bolka Polívky.
• Vstupné 300 Kč.

05

08

Burza CD a LP
neděle • 11:00–16:00
• divadelní kavárna
Máte rádi zvuk vinylových desek, 
nebo prostě hudbu z poctivých 
nosičů? Je tady pro vás Burza LP, 
SP…, zkrátka vinylových desek…, 
a taky CD
• Vstupné 30 Kč.

Ben Poole Trio (UK/CZ)
středa • 19:30 • velký sál 
Kytarista a zpěvák, nový příslib 
britské bluesové školy, jeden 
z nejlepších, jaký se v Evropě 
v posledních letech objevil.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

Malou scénu za oponou podporují:

19
úno

Zámecký ples
sobota • 20:00 • velký sál 
• Vstupné 350 Kč (Sál, divadelní 
kavárna), 280 Kč (M-klub).

23
úno

Dámská čtyřhra
středa • 19:00 • velký sál 
Půvabná komedie o ženách.Hrají: 
E. Elsnerová, J. Nerudová, I. Svo-

bodová, M. Zoubková
• Vstupné 300 Kč / 350 Kč.

12
James Harries
& Band (UK/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Zcela poprvé s vánočním turné 
a také poprvé s kapelou po boku. 
Zazní jeho nejznámější hity 
i skladby, které složil pro nový 
český film Přání Ježíškovi.
• Vstupné 250 Kč / 290 Kč.

Tipy na vánoční dárky:

12
led

Big Dez (FR)
středa • 19:30 • velký sál 
Pařížská kapela s elektrickým 
blues osciluje mezi humorem 
a melancholií, silně propojená 
s funky, soulem i rock & rollem
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

19
led

Katie Bradley Band
(UK/CZ)
středa • 19:30 • velký sál 
Katie Bradley je úžasná zpěvačka 
a permoferka, špičková hráčka 
na foukací harmoniku, která má 
v sobě skutečnou lásku k blues.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

06
bře

DeadBeatz (AT)
pondělí • 19:30 • velký sál 
Pouze s malým „orchestrem“ 
dodávají tito dva pánové na klíč 
to nejlepší blues. Čisté, syrové 
a těžké! 
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.James Harries

klub seniorů

02
Soutěž o nejvtipnější 
ručně upečený perníček
Doprovází harmonika

čtvrtek • 14:00

09
Návštěva zámku
Kinských
čtvrtek • 14:00
Prohlídka nových upravených 
prostor. Sraz u zámku v 13:45.

16
Vánoční posezení při 
svíčkách s koledami                                         
čtvrtek • 14:30

30
Silvestrovská taneční 
zábava
čtvrtek • 15:00

Rebelky

27
dub

Štefan Margita
Intimity
středa • 19:00 • velký sál 
Štefan Margita se z operního svě-
ta poprvé vydá do světa šansonu! 
Pro svoje fanoušky si tentokrát 
připravil více než hodinový kon-
cert plný zcela nových písní, které 
pro něj napsal zpěvák a skladatel 
Michal Kindl.
Hosté: Michal Kindl, Iris Moris
• Vstupné:
  450 Kč / 470 Kč / 490 Kč.



m-klub
08

Divadlo Schod
Don Kýchot

středa • 19:00
Premiéra hry oblíbeného divadla.
• Vstupné 75 Kč / 110 Kč.

11
Bert & Friends
host: Stříbrný Rafael
sobota • 19:00
Cenou Anděl oceněná kapela Bert 
& Friends zve fanoušky na své 
koncertní turné. Jejich psyche-
delická popová hudba ve spojení 
s abstraktním textem zaplňuje 
kluby v České republice a na 
Slovensku a sloty na velkých fes-
tivalech jako jsou Colours of Ost-
rava, Grape nebo Mighty Sounds. 
V roce 2021 vyhráli ocenění v ka-
tegorii Videoklip na Cenách Anděl 
za rok 2020. Klip má na svědomí 
režisér Pavel Borovička. Frontman 
kapely Albert Romanutti je nepře-
hlédnutelně výraznou postavou 
domácí hudební scény. Skladatel, 
pianista, zpěvák, textař a dirigent 
je absolventem pražské Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka v oborech 
skladba a dirigování. Několik let 
byl také součástí kapely slovenské 
zpěvačky Katarzie. Mezi filmové 
skladatele se zařadil hudbou pro 
celovečerní film Marťanské lodě 
Jana Foukala (2021).
• Vstupné 240 Kč / 290 Kč.

22
Carnival of Souls 6
středa • 18:00
Dark Gamballe
(crossover / Vyškov)
Postcards From Arkham

(post-metal / Arkham City)
• Vstupné 190 Kč / 240 Kč.

25
bře

Vltava
Náklad štěstí Tour
sobota • 20:00
Kromě raritních písní z dávných 
dob a známých hitů ze všech ob-
dobí existence budou představeny 
také novinky z připravovaného 
alba. 
• Vstupné 250 Kč / 290 Kč.

29
Vánoční koncert
s Koně a Prase
středa • 19:00
Hosté: Mucha /
Good Times Only /
Afterparty
• Vstupné na stránkách.

Bert & Friends

15
Divadlo Schod
Don Kýchot

středa • 19:00
Premiéra hry oblíbeného divadla.
• Vstupné 75 Kč / 110 Kč.

Výstavy:

Pravoslav Dorda
Návraty domů (Obrazy 1962–2021)
11.11.20–09.01.22
„V hlučné samotě nacházím klid.“
Retrospektivní výstava ostravského rodáka, 
žijícího od roku 1971 na Valašsku, umožňuje 
malé nahlédnutí do jeho rozsáhlé tvorby. 
K vidění budou obrazy, grafiky a smalty, hlav-

ní období jeho třicetileté keramické tvorby 
pak bude uvedeno pouze na fotografiích.
• Vstupné 20 Kč.

muzejní a galerijní centrum
Stopa – vyřeš zločin!
01.12.21 – 30.01.22 • 2. patro
Interaktivní výstava Mendelova muzea 
v Brně.
Unikátní interaktivní výstava věnovaná vě-

deckým metodám v kriminalistice. Návštěv-

níci se mohou stát sami detektivy a pro-

střednictvím fiktivního kriminálního případu 
pátrat po pachateli. Každý návštěvník získá 
pracovní list, kde si může zaznamenat prů-

běh vyšetřování a na konci výstavy označit 
za pachatele jednoho z podezřelých.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Kněžna svatá Ludmila
02.–30.12. • přízemí
Kněžna Ludmila byla manželka Bořivoje I. 
a první česká světice. Výstava věnovaná 
jejímu životu a odkazu vznikla k 1100 letému 
výročí jejího úmrtí. Výstavu spolupořádá 
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí.
• Vstupné 20 Kč.

Přednášky a besedy:

Jakub Izdný
Kněžna svatá Ludmila
čt • 09.12. • 18:00 • Freskový sál
Přednáška o osobě a odkazu svaté Ludmi-
ly, kterou připravil Mgr. Jakub Izdný, PhD., 
z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy. 
• Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Tip na vánoční dárek:

Pravoslav Dorda

Radio M-klub
www.youtube.com/c/Kázetko
Na našem YouTube kanálu máte 
stále možnost zhlédnout jedi-
nečný autorský seriál, který jsme 
začali produkovat na jaře tohoto 
roku. K vidění jsou prozatím čtyři 
díly, na pátém pracujeme ;)
• Zdarma

On-line TIP



Sledujte nás na našich sociálních sítích, kde na-

leznete fotografie a videa z uskutečněných akcí.
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tiráž
Změna programu vyhrazena.
Je možné, že dojde k přesunu, či 
zrušení některých akcí vzhledem 
k vývoji epidemické situace.

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

Vstupenky koupíte on-line na našich 
stránkách www.kzvalmez.cz, nebo osob-
ně v Turistickém informačním centru.

Lada Semecká
Kaligrafie zvuku III.
24.11.20–21.01.22
Výstava je sestavena ze dvou částí – obrazů a objektů. Ty proza-

tím nikdy nebyly takto dohromady představeny. Skleněné desky 
připomínající oblačné soustavy či krajiny mraků jsou vytvářeny 
vibrací skla posypaného skelnou drtí. „Bezprostředně zazna-

menávají samovolný proces nízkofrekvenčních vibrací a svou 
vizualitou referují o způsobu šíření vln prostorem. Mraky jako 
nekonečně proměnlivé formy nesou podobu vln, jejichž frekven-

ce však nezasahuje do zvukového pole,“ přibližuje obrazy Lada 
Semecká.
Naproti druhá část výstavy zahrnuje akustické objekty, kterými 
autorka zkoumá možnosti tvaru ve vztahu k materiálu a násled-

nému vyústění ve zvukové vjemy.
• Vstupné 20 Kč.

galerie kaple
Viera Janušová

Maternity
01.12.20–04.02.22

vernisáž: 01.12. v 18:00
V záhlaví tvorby Viery Janušové stojí vztahování se k vlast-

ní tělesnosti, jež se stává prostředkem zkoumání sebe sama 
a probádávání nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Také mnohost 
široce zaznamenávaných pocitů a podnětů, které se prostřed-

nictvím bohaté palety materiálů, projeví nejen v dokončeném díle 
samotném, ale také v jeho počátečním myšlenkovém konceptu-

álním rozvrhu. Proces a jeho vznik, svědčí o vyhraněném zájmu 
autorky, jež sleduje proměny života a vydává o nich svědectví. 

Mnohá témata vyrůstají z podhoubí vlastního domova, rodinná 
reflexe a dětství. Velmi často do přípravy zapojuje své blízké, 

přátele i veřejnost, čímž se z díla zároveň stává performance či 
akce. Janušová získala Cenu veřejnosti a Čestnou cenu Rudolfa 

Schlattauera udělovanou na Bienále Valmez 2008.
• Vstupné 20 Kč.

galerie sýpka

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka
podporuje

Lada Semecká

Viera Janušová

Věnujte svým blízkým dárkový poukaz jako vánoční dárek. 
Ubytování v centru města Valašské Meziříčí

Komfortní pokoje • Apartmán s vlastní vířivkou

Recepce: +420 605 733 274, info@info-vm.cz
Vedení: +420 770 167 496, klimova@zamecky-penzion.cz

www.zamecky-penzion.cz

sledujte nás na:

/kzvalmez /kázetko /kzvalmez


