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velký sál
05

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.

08

Můj báječný rozvod

Filmová a divadelní agentura
pro čtvrtek • 19:00

Laskavá komedie věnovaná všem,
kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Eliška Balzerová sama na jevišti
ve všech osmnácti rolích.
• Divadelní předplatné 2022/2023
• Vyprodáno.

12 V našem světě
–
13

Sdružení Člověk člověku VM
pondělí–úterý • Divadelní
kavárna

pro

Prodejní výstava výtvarných dílen
i prodejců z Valašského krajkářského a řemeslného jarmarku.
Výtěžek bude věnován na potřeby
zdravotně postižených dětí.
Otevřeno: pondělí 12.12. v 16:00
a úterý 13.12. 09:00–17:00.

Piaf: Dnes
Knoflikáři
15 Edith
22
nechci spát sama
pro Divadlo Kampa

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 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.

Jožka Baruch

S láskou k Valašsku a poezii
09.12.2022–19.02.2023 • 2. patro
Vernisáž: 08.12. v 18:00
Úvodní slovo: doc. PhDr. Pavel Šopák, PhD.
Vernisáž je spojená se křtem knihy Jožka
Baruch spisovatelovy vnučky Johany Dvořákové-Růžičkové.
Obsáhlá výstava k 130. výročí narození malíře, grafika, ilustrátora a spisovatele Jožky
Barucha. Výrazné kontury kreslené pevnou
rukou, graficky členěná plocha a stylizovaná

Neskutečně vtipný a originální
příběh s nádechem ostré aktuality.
• Vstupné 250 Kč.

čtvrtek • 19:00

Životní příběh světově proslulé
zpěvačky protkaný jejími nesmrtelnými písněmi.
• Vstupné 490 Kč.
• Prodej na www.ticketportal.cz

TIPy na vánoční dárky:

25 Zámecký ples
sobota • 20:00

úno

Nedvěd ml.
18 Honza
Příbuzní

• Vstupné 290 Kč (M-klub)
a 390 Kč (velký sál a div. kavárna).

led středa • 19:00

Honza Nedvěd mladší, Hanka
Nedvědová, bratři Oršulíci a Láďa
Zvak si řekli, že spolu šlápnou
do pedálů a založí novou kapelu.
Na koncertě si můžete zazpívat
nestárnoucí hity Bratří Nedvědů
skupiny Spirituál Kvintet, Brontosauřů či Příbuzní, ale uslyšíte
i nové autorské písně.
• Vstupné 350 Kč / 420 Kč / 470 Kč.

25 Fantastická žena
Agentura Familie
led středa • 19:00

Současná komedie, jejíž zápletka
se točí kolem seznamu vlastností,
které by měla mít ideální partnerka.
Hrají: Patricie Pagáčová / Diana
Nečásek Šoltýsová, Václav Krátký
/ Ondřej Volejník a další.
• Vstupné 350 Kč / 420 Kč.

muzejní a galerijní centrum
Výstavy:

Komorní divadlo Arté

úno středa • 19:00

kresba využívající i lidových motivů. Takové
je dílo Jožky Barucha, které se rozvinulo
především v tvorbě grafické, v ilustracích,
kresbách a řezbách. Rozsáhlou grafickou
a ilustrátorskou tvorbu na výstavě doplní
koberce a gobelíny, dřevěné hračky, štočky,
osobní předměty a další.
• Vstupné 60 Kč / 40 Kč.

Fantastická
žena

klub seniorů

01
pro

Vánoce na Valašsku:
Od adventu po Tři krále

08

Jaké byly Vánoce na Valašsku kdysi a dnes?
Na které tradice jsme již zapomněli a jaký byl
jejich původní význam? O starých zvycích,
jejich původu a významu přednáší etnoložka
Mgr. Jana Tichá.

15

• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Vánoční tvoření v MaGC
• Vstupné 30 Kč.

Mikulášská taneční
zábava

pro čtvrtek • 15:00

Vystoupení souboru
VSPT Bača

pro čtvrtek • 16:00

Posezení při svíčkách,
soubor Pohoda zpívá
pro koledy

22

čtvrtek • 15:00

středa • 28.12. • 14:00–17:00 • přízemí
Tvoření zimních dekorací v Muzejním a galerijním centru.

Přednáška s promítáním
místostarostka pí. Wojaczková
(např. plavba se žraloky atd.)

čtvrtek • 14:30

Doprovodné programy:

úterý • 13.12. • 18:00 • Freskový sál

Cestování po Africe

29

Silvestr
s překvapením

pro čtvrtek • 15:00

Christmas
26
in the House
m-klub
pro pondělí • 20:00

05 Jak bylo, když nebylo
Divadlo Semtamfór

úno neděle • 17:00

O pravěkém človíčkovi, aneb je už
to tak na světě zařízeno a každý
z nás to dobře zná. Přijďte se podívat na příběh starý jako lidstvo
samo, příběh pro malé i velké.
• Inscenace je vhodná pro děti od
3 let, mladistvé a každého, kdo má
smysl pro humor.
• Vstupné 70 Kč / 90 Kč.

Vánoční setkání místních DJs.
• Vstupné 100 Kč.

01

Divadlo Schod
Kompot – premiéra

pro čtvrtek • 19:00

Nová hra známého divadelního
spolku. Pozor, představení je tentokrát ve čtvrtek, je v tom pěkný
kompot.
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

02
pro

03

JazzHec a Vocal
pátek • 20:00

Repertoár jazzových standardů
se rozrostl o modernější kousky,
včetně jazzově zpracovaných
písní Michaele Jacksona, Stinga,
či Stevieho Wondera.
• Koncert ve stolové úpravě na
sezení.
• Vstupné 130 Kč / 160 Kč.

Improliga

Valouny vs Imjoy

pro sobota • 19:00

Divadelní improvizační zápas,
tentokrát přijede tým až z Liberce.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

08

Single

Premiéra v M-klubu
pro čtvrtek • 19:00

Alkohol, sex a rock´n´roll v budoucnosti, aneb v roce 2050 bude
žít většina pozemšťanů v partnerství s „robotem“. Divadelní
komedie. Do napohled spokojené
domácnosti vstupuje další android a zařazuje se do milostného
cyborg trojúhelníku. V souvislosti
s premiérou bude osmý prosinec
neoficiálně vyhlášený jako Den za
rovnoprávnost programů s živými
tvory.
Autor: Marek Baroš
Hrají: Petra Přikrylová, Franta
Baláš, Zdravee, Iv Karolová
• Délka hry: 45 minut
• Vstup zdarma.

14 Divadlo Schod
Kompot
pro středa • 19:00

Nová hra známého divadelního
spolku.
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

18

Audience

Premiéra hry
pro neděle • 19:30

Jednoaktové tragikomické
absurdní drama Václava Havla,
ve které se poprvé objeví fiktivní
hrdina Havlovy tvorby Ferdinand
Vaněk, v Audienci jako postava
Bedřicha.
Autor: Václav Havel
Hrají: Zdravee, Franta Baláš
• Vstup zdarma.

Introvert Trio
27 Juhyň
Žamboši
pro úterý • 20:00

• Vstupné 200 Kč.

28 Carnival of Souls VI 03 Wohnout
Postcards of Arkham

pro Dying Passion
Nomura
středa • 16:00

Unplugged

bře pátek • 20:00 • velký sál

Skupina Wohnout převlékla koncertní šňůru opět do akustického
obleku a vyráží na unplugged
tour. Kapela změnila aranže,
přibrala na chvíli pátého člena,
naučila se hrát na řadu nových
nástrojů a láká na divadelní scénu. Tohle bude stát za to!
• Vstupné 390 Kč / 440 Kč.

Po virtuálním pátém ročníku
festivalu se všichni těší zpátky do
klubu. Čekají nás ještě minimálně
2 kapely a klasická soutěž kapel.
Vemte si masku, pozvěte přátele
a buďte u toho!
• Vstupné 200 Kč.

29 Vánoční koncert
Koňe a prase

pro Moře dní

čtvrtek • 20:00

• Vstupné 200 Kč.

Lišáci
30 Rockoví
Acoustic Velvet
pro pátek • 20:00

Tradiční předsilvestrovská zábava.
• Vstupné 160 Kč / 200 Kč.

TIPy na vánoční dárky:

malá scéna
za oponou

11 Pilani Bubu Trio
(JAR/CZ)

pro neděle • 19:30 • velký sál

Jihoafrická písničkářka, televizní
moderátorka a kreativní, nezávislá
umělkyně v žánru současné lidové hudby. Pilani Bubu jedinečným
hlasovým projevem obsáhne široký repertoár, inspirovaný etnickou
hudbou, soulem, jazzem i folkem.
• PJBD 22 — Outro II
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

25 Edgar

Divadlo Plyšového Medvídka

led středa • 19:00

Edgar je poslední jednoaktovou
divadelní hrou známého českého filozofa počátku 20. století,
Ladislava Klímy. Režisér Konrád
Popel byl oslněn novou výzvou
převést tento výjimečný kus na
mobilní jeviště Divadla Plyšového
Medvídka. Plně funkční a variabilní výprava předního zlínského
scénografa Jaroslava Čermáka o třech navzájem do sebe
zapadajících kufrech může být
umístěna v libovolném prostředí,
tentokrát v M-klubu.
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.

02 Promiňte, že rodím
ManaMa

úno čtvrtek • 19:00

Porod šestkrát jinak! Mateřská
show se stopami oxytocinu,
laktační psychózy, nevyspání
a šesti dětí. Autobiografický
kabaret o něčem tak intimním
jako je porod. O tom se snad ani
divadlo dělat nedá. Tři matky na
mateřské to zkusí.O radostech
i strastech těhotných rodících
žen. Co se matky do toho porodu
vůbec pletou?
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.

TIP na vánoční dárek:

22 Valašský špalíček
–
24
folk—blues—beat festival 2023

čtvrtek–sobota

čer

První účinkující: Čechomor, Vlasta
Redl s kapelou oslaví 50 let na jevišti, Starlite Campbel Band (UK),
Jan Hrubý & Ruda Hálek, Daryl
Strodes Band (USA) a 30 dalších.
• Třídenní vstupenky 990 Kč.

Malou scénu za oponou podporují:

Vánoce ve Valmezu
na náměstí

02
pro

07

09:00 Mikulášský jarmark
16:00 Doprovodný program
17:00 Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka

20
pro

18:00 Česko zpívá koledy
– Valašský výběr

pro

09
pro

16
pro

17
pro

18
pro

19
pro

Česko-chorvatké odpoledne

14:00 Bramboráky, vařená slivovice dle staročeských receptů
– připravované chorvatským
krajany
16:00 Vystoupení chorvatský
krajanů – taneční páry
16:00 Vánoční kamion Coca Cola
19:00 Rock&Roll Band Marcela
Woodmana

14:00–17:00 Vánoční pískování
14:00 Z horní dolní a dál na jih
15:30 Varšavanka
17:00 Marcell
14:00–17:00 Pouštění lodiček
z ořechových skořápek
14:00–17:00 Vánoční pískování
14:00 Živý betlém – ZŠ Salvator
15:30 CM Valašsko s M. Gerlíkovou a L. Šulákovou
16:30 The Colt s M. Čičvárovou
15:00–17:00 Vánoční tvoření
s Muzeem reg. Valašsko
15:00 MŠ Seifertova
15:15 MŠ Štěpánov
16:00 Rivermons
18:00 Lenny
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pro

22
pro

23
pro

24
pro

31
pro

15:00–17:00 Vánoční tvoření se
SVČ Domeček
14:30 ZŠ Křižná
15:00 ZŠ Žerotínova
15:30 CM Polajka
16:00 DFS Ovečky
16:30 Vánoční koledy – VSPT
Bača + CM Polajka
18:00 Legendy se vrací
10:00–16:00 Nahlédnutí do betlémské stáje
15:00–17:00 Vánoční tvoření
s Knihovnou VM
16:00 Marco Campos a TF4
18:00 ABBA revival

Předvánoční překvapení
v kině Valmez
K Vánocům patří překvapení a my pro Vás
připravili hned dvě na pondělí 19. prosince. Jít do kina naslepo spočívá v tom,
že dopředu nevíte, na co jdete, a platíte
až při odchodu podle toho, jak se Vám to
celé líbilo.
V 17:30 naše plátno otevře oponu a v ní
dárek pro malé (5-10 let) i velké v podobě
pohádky. V 19:30 se nechají překvapit
dárečkem dospělí (od 15 let).
Film osobně uvedeme a nemusíte se
bát, že byste ho znali. Vybíráme takřka
neznámé snímky. Těšíme se na Vás!
Tým kina Valmez

15:00–17:00 Vánoční tvoření
s Muzejním a galerijním centrem
16:00 Michal Šeps & Reggiment
18:00 Čankišou
13:00–17:00 Rozdávání Betlémského světla – Skauti VM
14:00–17:00 Pouštění lodiček
z ořechových skořápek
14:00 Chytej ušima (div.100 Opic)
– Adventní kolediva
16:00 Canon
18:00 Buty

Štědrý den

20:00 Štědrovečerní koncert
Dechové hudby města VM
21:00 VSPT Bača (před Restaurací
U Zvonu)
22:00 a 24:00 Půlnoční – kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Silvestr

17:00 Dětská diskotéka
18:45 Novoroční přání starosty
19:00 Ohňostroj

galerie sýpka
Patrik Kriššák

07.12.22–03.02.23
Vernisáž: 07.12. v 18:00
Inspirace Patrika Kriššáka je různorodá
a s ní se přirozeně mění jeho projev. Vytváří
tématické série obrazů, v nichž vždy důsledně rozvíjí určité představy a svůj vztah
ke skutečnosti. Zajímá ho příroda, není mu
lhostejné, jak se bude vyvíjet dál. Do jeho
obrazů se promítají hodnoty, o které
můžeme přijít nebo o které dokonce
již léta či desetiletí přicházíme.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Lenny

galerie kaple
Matěj Frank

Ničí těla
07.12.22–22.01.23
Vernisáž: 07.12. v 18:00
Výstava Ničí těla poprvé pohromadě
představuje Frankovy sochy lidských siluet
vytvořené v průběhu posledních let. „Prázdné nebo vrstvené obrysy k nám promlouvají
o bytí, o těle, čase, o prázdnotě a přítomnosti
a bolesti. Výstavu věnuji potlačované bělo/
ruské opozici, ukrajinským lidem vzdorujícím
brutální ruské agresi a íránským protestujícím, které chce tamní režim odsoudit k trestu
smrti,“ říká Matěj Frank.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

doprovodný program:

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 klasifikovat současné zlozvyky a v budoucnu umožní
setkání jejich nositelů. Buďte i vy součástí!
• Vstup zdarma.

