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Zámecký ples — Chaverut 2022 — Viktorie Hlaváčková — Radek Kubla
Dámská čtyřhra — Lubomír Typlt — Vanesa Harbek Trio (arg)
Divadlo Schod — Výhled kina Valmez — Klub seniorů
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Dámská čtyřhra

velký sál

23

02 Divadlo
Járy Cimrmana

24 Pavel Hošek

Lijavec
středa • 19:00 • velký sál

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

Jitka Čechová – klavír
Jan Páleníček – violoncello
Jan Talich – housle
• Koncertní předplatné 21/22.
• Vstupné 150 Kč.

Chaverut
2022

středa • 19:00 • velký sál

K tanci a poslechu zahraje kapela
Marathon Band. Doprovodný
program se připravuje.
• Vstupné 350 Kč.

Beseda velvyslankyně státu Izrael
v ČR Anny Azari a senátora Pavla
Fišera v rámci Chaverutu 2022.
• Vstup zdarma.

Po vystoupení se Michal s dětmi
fotí a podepisuje.
• Vstupné 250 Kč, děti do 3 let
vstup zdarma, bez nároku na
sedadlo.

28 Létající rabín

pondělí • 19:30 • velký sál

Chaverut
2022

Chaverut
2022

neděle • 16:00 • velký sál

Tradiční přednáška teologa,
religionisty a vysokoškolského
pedagoga prof. Pavla Hoška, PhD.,
tentokrát o Tóře a jejím významu
v židovské tradici. Pořádáno ve
spolupráci s místní pobočkou
České křesťanské akademie.
• Vstupné dobrovolné.

aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za
přezkou, tak si nehraj na to, že
jsi dospělý
neděle • 10:00 • velký sál

sobota • 20:00 • velký sál

20

čtvrtek • 19:00 • velký sál

Komedie, která upoutá diváky
hned na začátku svou neobvyklostí i živým humorem.
Hrají: T. Kostková, K. Frejová, V.
Knop, J. Polášek a další.
• Divadelní předplatné 21/22.
• Vstupné 350 Kč.

s Harry
05 Karneval
Potterem
bře sobota • 15:00 • velký sál

Naučíte se létat na košťatech,
kouzla a magická zaklínadla,
vařit lektvary, pěstovat kouzelné
rostliny.
• Vstupné 60 Kč (děti do 1 roku
zdarma).

27 Michalovi mazlíčci

19 Zámecký ples

Situace na blízkém
východě

03 Tik Tik

Tóra jako strom života
čtvrtek • 17:00 • velký sál

• Vyprodáno.

16 Smetanovo trio

středa • 19:00 • velký sál

připravujeme:

Okouzlující melodie, jedinečné
písně v jazyce jidiš i jejich soudobá přebásnění, tradice a současnost.
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

Havelka
02 Ondřej
a jeho Melody
dub

Makers

Swing nylonového věku
sobota • 19:00 • velký sál
Nový termín z 04.12.2021.
• Vstupné: 450 Kč / 540 Kč.

27 Štefan Margita
Intimity

dub středa • 19:00 • velký sál

Hosté: Michal Kindl, Iris Moris.
• Vstupné: 450 Kč – 490 Kč.

malá scéna za oponou
Harbek
15 Vanesa
Trio
(ARG/PL)

úterý • 19:30 • velký sál

Blues, blues-rock, tango blues,
řízný rock´n´roll i swing – to je
hudební svět talentované zpěvačky kytaristky a trumpetistky
s akademickým titulem v oboru
hudba – výuka hudební nauky
a kompozice na UCA - Argentinské katolické univerzitě.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

připravujeme:

06
bře

DeadBeatz (AT)

neděle • 19:30 • velký sál

Pouze s malým „orchestrem“
dodávají tito dva pánové na klíč to
nejlepší blues. Čisté, syrové a těžké! Návrat oblíbeného rakouského dua do Valmezu tak bude ve
velkém stylu.
Pánové zároveň představí své
nejnovější album.
• Jarní jazz & bluesové dny 2022
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

13 The Ocelots
bře

(IR)

neděle • 19:30 • velký sál

Sehraná muzikantská dvojčata
z Wexfordu, dokonale vystavěné písně, irská zpěvnost, lehce
tajemné nápěvy… Tak bychom si
uměli představit Simona a Garfunkela na začátku cesty ke slávě.
• Jarní jazz & bluesové dny 2022
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

Jarní jazz & bluesové
dny 2022
13.03.–23.05. • vždy v 19:30
The Ocelots (IR), Jeff McErlain & Band
(USA), Bex Marshall Band (UK/CZ),
Her (New York / Nashville / USA), Mike
Ross Band (UK/CZ), Matt Woosey (UK)
& The BladderStones (CZ), Steven Santoro Quartet (USA).
• Sledujte naše stránky. Výčet koncertů
se vzhledem k situaci může změnit.
• 7 koncertů za 700 Kč při zakoupení
permanentky na celý cyklus tj. koncert
za 100 Kč.

Létající
Rabín
Malou scénu za oponou podporují:

09 Divadlo Schod

m-klub
03

Don Kýchot
středa • 19:00

Nová hra oblíbeného divadla.
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

Viktorie Hlaváčková
Karpatský oblouk:
Pěšky do Banátu
čtvrtek • 19:00

Pěšky přes Slovensko, Polsko,
Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech Karpat s cílem v Banátu - to
byla Viktorčina tříměsíční cesta
plná dobrodružství.
• Vstupné 130 Kč / 150 Kč.

04

Napsáno / Přečteno
čtvrtek • 19:00

Stand-up komici, které znáte
z Comedy clubu na Primě, přichází s divadelní komedií.
Hrají: Michal Boháč, Jan Géryk,
Jiří Jakima, Veronika Záchová
• Vstupné 200 Kč / 220 Kč.

22 Radek Kubla

Halabala

Tajemní (nejen) Mayové
úterý • 18:00

Winter Edit
pátek • 20:00

• Vstupné 200 Kč / 220 Kč.

• Vstupné 80 Kč.

05

10

Neochotníci

23 Divadlo Schod

Hra s kostrou:
Green deal

Stroj času
středa • 19:00

• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

Improvizační divadlo
Valouny
sobota • 19:00

Divadelní hra vytvořená přímo na
jevišti.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

24 Slam poetry
čtvrtek • 19:00

Výběr českých slamerů, aneb večer plný poezie, dramatu a zábavy
• Vstupné 100 Kč / 120 Kč.

25 Karneval
s Láskohradem
pátek • 20:00

Hrají: Cirkus Láskohrad, Gentlemen‘s Club, DJ Puclík. Soutěž
o nejlepší masku, fotokoutek.
• Maskovaní 150 Kč / bez masky
190 Kč.

muzejní a galerijní centrum
Výstavy:

tu a po něm. Slavnostní zahájení výstavy
v 15:30 bude současně i zahájením festivalu
Chaverut-přátelství 2022.

Česká cena
za architekturu 2021

• Vstup zdarma.

12.01.–27.02. • přízemí

To nejlepší z české architektury. Šestý ročník
soutěžní přehlídky nejlepších realizací postavených na území České republiky v období
posledních pěti let.
• Výstavu pořádá Česká komora architektů.

Druhý život českých
svitků Tóry
20.02.–20.03. • 2. patro
vernisáž: 20.02. v 15:30

Chaverut
2022

• Vstupné 20 Kč.

Výstava představuje tradici svitku Tóry
a jeho místo v životě synagog. Zároveň však
přibližuje i osudy svitků v období holocaus-

Přednášky a besedy:

Miroslav Pospíšil,
Martin Karlík (atelier-r)
Helfštýn a moderní architektura?
út • 08.02. • 17:00 • Freskový sál

Beseda o moderní architektuře ve spojení s historickými objekty, ale i o dalších
projektech atelieru-r s Ing. arch. Miroslavem
Pospíšilem a Ing. arch. Martinem Karlíkem.
Olomoucký atelier-r patří v současnosti mezi
špičku české architektury a kromě rekonstrukce paláce hradu Helfštýna je i autorem
polyfunkčního domu Vista Optik na ulici
Mostní ve Valašském Meziříčí.
• Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Valašský špalíček
Jubilejní 40. ročník se uskuteční ve
dnech 22. až 25. 6. 2022 v areálu
zámku Žerotínů a v Amfiteátru.
Svou účast potvrdil Jan Akkerman,
bývalý člen kapely Focus. Nebude
však opakovat loňské vystoupení
a tentokrát přijede ve společnosti
své dcery Laurie Akkerman a akustické kapely. Dočkat by se měli také
fanoušci irského kytaristy Erica
Bella. Ten již do Valašského Meziříčí míří od roku 2020 a snad se jeho
naplánovaný koncert s kapelou nic
nepřekazí a podaří se jej dotáhnout
ke konání právě tento rok.
Další z hlavních hvězd festivalu
bude nizozemská kapela Livin‘ Blues
Xperience, která v sedmdesátých
letech patřila k nejvýznamnějším
bluesovým souborům starého kontinentu. Kapela přijede s původním
frontmanem Nicko Christiansenem.
Speciální program připravuje slovenský hudebník Pavol Hammel. Ze
Slovenska přijede s kapelou také
zpěvák Richard Müller, jehož hudební kariéra odstartovala v roce 1984
v kapele Banket.
Mezi dalšími oznámenými účinkujícími jsou finská kapela Micke
Björklöf & Blues Strip, trio Jana
Spáleného, 35. výročí zde oslaví
kapely Mňága a Žďorp a Ciment.
Polskou hudební scénu bude například reprezentovat zpěvačky Natalia
Kwiatkowska, Eliza Sicińska a Paula
Wolski. Chybět nebudou ani čeští
folkaři Jakub Noha, Jaroslav Hutka
či Oldřich Janota.
V předprodeji jsou stále nejlevnější
možné čtyřdenní vstupenky za cenu
990 Kč.
podporuje:

klub seniorů

03
10

Historie Klubu seniorů
ve fotografiích s p. Zetěm
čtvrtek • 14:30

Film na přání
– Kolektiv
čtvrtek • 14:30

17
24

Taneční zábava

K tanci zahraje p. Šváb

čtvrtek • 15:00

Moje vzpomínky
na Moskvu

Promítne a doprovodí p. Mareček.

čtvrtek • 14:30

galerie kaple

Výhled kina Valmez

Lubomír Typlt

02.02.–08.04.22
vernisáž: 02.02. v 18:00
Lubomír Typlt (1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol také Kunstakademie v Düsseldorfu, kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru A. R. Pencka. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách – kriticky zaměřená
symbolizovaná figurace a konstrukční (mechanická) abstrakce pohybující se v rovině
utopie. Záhadné scenérie připomínající dětské hry budí dojem, jako by se odehrávaly ve
snovém světě, vyznačujícím se neobvyklou barevností.
• Vstupné 20 Kč.

Lubomír Typlt

galerie sýpka
Viera Janušová
Maternity
01.12.21–04.02.22

Viera pracuje s tématy, jako jsou mateřství, svět
fantazie, rodina a také působení mateřství na ženu.
Druhou polohou je mateřství a rozvoj kreativity
dítěte.
• Vstupné 20 Kč.

Hynek Šnajdar

Viera
Janušová

Haeckelův syndrom
16.02.–15.04.22
vernisáž: 16.02. v 18:00
úvodní slovo: Vladimír Fanta
vystoupí: Sbor hudby
Cyklus dvanácti koláží na tvrdé černé čtvrtce s názvem
Haeckelův syndrom je dlouhodobě inspirovaný ztvárnění
přírody německého biologa Ernsta Haeckela. Série koláží byla
vytvořena v roce 2021 a autor Haeckelovým způsobem spojil
dvě disciplín biologií a anatomií v jednu.

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka
podporuje

• Vstupné 20 Kč.
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Změna programu vyhrazena.
Je možné, že dojde k přesunu, či
zrušení některých akcí vzhledem
k vývoji epidemické situace.
Při návštěvě akci prosím dodržujte aktuálně platná nařízení
vlády ohledně kulturních akcí,
které naleznete zde: http://covid.
gov.cz. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka programu tohoto čísla:
Vstupenky
koupítesítích,
on-line kde
na našich
Sledujte
sociálních
na16.11.2021, za změny po tomto
datu nás na našich
www.kzvalmez.cz, nebo osobnenese redakce zodpovědnost.
leznete fotografie astránkách
videa z uskutečněných
akcí.
ně v Turistickém informačním centru.
Foto na titulce: Viktorie Hlaváčková

V únoru se v kině Valmez těšíme nejvíce na tři akce. Tou první
je premiéra druhého filmového
počinu Jiřího Havelky, autora komedie Vlastníci a řady úspěšných
divadelních her. Snímek, inspirován
skutečností, nazvaný Mimořádná
událost bude vyprávět o cestujících motoráčku, který nedopatřením jede po trati bez strojvedoucího... Jak se budou všední nevšední
cestující vlaku v krizi chovat? To
zjistíte od 3. února.
Druhou událostí bude Norský den
v sobotu 5. února. Pro celou rodinu
uvedeme v 17:15 vítěze Zlatého
střevíčku na posledním zlínském
festivalu pro děti Hranice odvahy. Jedná se o napínavý příběh
z období 2. světové války a doporučujeme jej pro děti od 7 let.
V 19:30 pak bude rozhodně stát za
vidění pro dospělé (od 15 let) komedie Ninjababy. Nekompromisní
komedie o nechtěném těhotenství
třiadvacetileté Rakel dostalo týden
před Vánocemi na Evropských filmových cenách vavřín za Nejlepší
komedii starého kontinentu roku
2021. Výběrové severské novinky
vám okoření ochutnávka severské lahůdky na baru kina. Navíc
doporučujeme norské filmy svázat
s návštěvou restaurace Fresca
pod kinem, v jejíž stálé nabídce
je několik severoevropských jídel
(norský losos, humr).
Do třetice to bude projekce v rámci
festivalu Chaverut 2022. V pondělí
21. února se můžete těšit na humorný náhled pod pokličku života
v Izraeli. Film Svatební plán vypráví
o jedné nastávající, která má sice
termín svatby, její pravý, ortodoxní Žid, však na poslední chvíli ze
vztahu na celý život vycouvá a ona
v zoufalství hledá náhradního
„pravého“. Romantická komedie
o životě v Izraeli vypoví mnohé, už
proto, že je izraelský a uvedeme
ji v hebrejštině s českými titulky.
I tuto akci doplníme malou ochutnávkou židovské lahůdky na baru.
Všechny diváky zároveň už nyní
zveme v březnu na přehlídky filmů
bodujících na Českých lvech (na
začátku března) a na Oscarech (na
konci března).
Ondřej Kaláb, vedoucí kina Valmez
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