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velký sál

malá scéna za oponou

Malou scénu za oponou podporují:

23
Steven Santoro 
Quartet
(USA)

pondělí • 19:30 • velký sál 
Steven Santoro (USA) – zpěv, 
Walter Fischbacher (USA) – piano, 
Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, 
Alex Bernath (D) – bicí
• Outro I.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

29
Burza LP a CD
neděle • 11:00–16:00 • Diva-

delní kavárna 
• Vstupné 50 Kč.

připravujeme:

07
Kája a Bambuláček
Bambulková šou

sobota • 10:00 • velký sál 
Dětská hudební show plná písni-
ček, tance a super zábavy! Během 
vystoupení jsou děti zapojovány 
do programu a společně s Kájou 
a Bambuláčkem tancují, zpívají 
a prožívají spoustu dobrodružství. 
Bavit se nebudou jenom děti, ale 
zaručeně i jejich rodiče!
• Vstupenky na Ticketportal.cz

14
Bazárek
pro dobrou věc
sobota • 09:00–17:00
• I. nádvoří zámku
Pomozte s námi handicapovaným 
dětem z Valašska. Těšit se může-
te na voňavé občerstvení, zábavu 
pro děti (hasiči, agility, hry) i nové 
úlovky z řad darovaných věcí. 
Bližší informace na Facebooku.
• Vstup zdarma.

16
říj

Dámská čtyřhra
Spolek Kašpar

neděle • 19:00 • velký sál 
Půvabná komedie o ženách.
Hrají: Eva Elsnerová, Jitka Neru-

dová, Ilona Svobodová, Monika 
Zoubková.
• Vstupné 300 Kč / 350 Kč.

18
Irena Chřibková
Jan Adamus
středa • 19:30 • kostel Nane-

bevzetí Panny Marie 
Koncert varhan a hoboje.
• Koncertní předplatné 21/22.
• Vstupné 150 Kč.

01
Mike Ross Band
(UK/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Mike Ross (UK) – kytara, zpěv 
Matěj Černý (CZ) – baskytara 
Klára Böhm (CZ) – bicí
• Jarní jazz & bluesové dny 2022
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

08
Matt Woosey (UK)

& The BladderStones 
(CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Matt hraje blues, folk a rock. 
Je hudebníkem, skladatelem 
a zpěvákem, hraje na akustickou 
i elektrickou kytaru a bicí.
• Jarní jazz & bluesové dny 2022
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

11
Pravý západ
středa • 19:00 • velký sál
Komedie o nenaplněnosti lidských 
životů a o mužích, kteří občas 
potřebují odjet do pouště.
hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, 
Jan Potměšil a Vlasta Peterková.
• Vstupné 350 Kč.

připravujeme:

Jamiah
Rogers 

(USA)

klub seniorů

05
Májová veselice
K tanci hraje Robert Šváb.
čtvrtek • 15:00

10
Zápis na zájezd na Helfš-

týn, Lipník n. B. a Teplice 
n. B.
Dotovaná cena 100 Kč.
Přednost mají aktivní členové.
úterý • 14:00

12
Výstava patchworkových 
výrobků v sále klubu
čtvrtek • 14:30

19
Jubilanti za 1. pololetí 
roku
čtvrtek • 15:00

26
Odjezd zájezdu na Helfš-

týn, Lipník n. Bečvou 
a Teplice n. B., z autobu-

sového nádraží.
čtvrtek • 08:30

29
Jamiah Rogers 
Band
(USA)

pondělí • 19:30 • velký sál 
Legitimní dědic tradice elektrické-
ho Chicago-blues.
• Outro II.
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

05
čer

Delta Fuse (IRL)

neděle • 19:30 • velký sál 
Delta Fuse je irská bluesrocková 
kapela. Jejich sound  je syntézou 
soulu a šedesátkové psychede-
lie. Debutové album má název 
A Matter Of Love And War.
• Final Cut.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

22
—

25
čer

Valašský špalíček 
40. Folk blues beat festival 2022
čt–so • areál zámku Žerotínů 
Eric Bell (ex Thin Lizzy) Band 
(IRL), Richard Müller & Band (SK), 
Jan Akkerman Band & Acous-

tic solo (ex Focus / NL), Pavol 
Hammel – special program (SK), 
Zelená pošta II – 50 let (SK), Iva 
Bittová & Dunaj (CZ), Zdrowa 
Woda (PL) a další.
• Vstupné v předprodeji 990 Kč.



m-klub

06
Bert & friends
Stříbrný Rafael
2050 Tour
pátek • 20:00
Nezařaditelná kapela Bert & 
Friends na české scéně působí 
jako jedno z největších nadžán-
rových zjevení posledních let 
a zároveň přitahuje stále více 
fanoušků. Roztěkaný synťákový 
surrealismus. Stříbrný Rafael je 
všestranný umělec, svou hudební 
tvorbou debutující v roce 2014. 
Jeho osobitý styl občas kombinu-
je novou vlnu jižanského trapu a 
heavy metalové vlivy s klasickým 
českým písničkářstvím. A občas 
taky ne.
• Vstupné 240 Kč / 290 Kč.

07
Dying Passion
Silent Stream of 
Godless Elegy
Aerosoul Tour 2022
sobota • 20:00 
SSoGE — Stěžejní částí jejich 
setu určitě bude průřez alby Relic 
Dances, Návaz a samozřejmě 
i poslední řadovky Smutnice. 
Šumperské Dying Passion lze 
považovat za jednu z největších 
stálic tuzemské metalové scény.
• Vstupné 200 Kč / 250 Kč.

04
Divadlo Schod
Krtek

středa • 19:00
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

14
Nejste sami
Benefiční koncert
sobota • 19:00
Pavla Baráková with Soul & 
Pepper. Výtěžek z koncertu bude 
věnován rodině Marka Ingra, 
klienta mobilního hospice.
• Vstupné 199 Kč.

20
Nedivoč (pop/Ostrava)
pátek • 20:00 • I. nádvoří / 
M-klub
Ostravská multi-žánrová kapela, 
jejíž repertoár je stejně pestrý, 
jako je její rodná Ostrava. Čerpá 
především z autorské tvorby 
jejich bubeníka Jiřího Krhuta. 
Pětici muzikantů tvoří Sváťa Tulej 
(zpěv), Adam Farana (piano), Vojta 
Šňupárek (kytara), Janko Smicho-
vič (baskytara) a Jan Krompolc 
(bicí)
• Vstupné 240 Kč / 290 Kč.

01
Májová slavnost
neděle • 10:00 • Zámecký park
Vystoupení s koňmi, přehlídka sov 
a dravců, atrakce pro děti a další.
V Amfiteátru vystoupí ve 14:00 
kapela The People band s.r.o.
• Vstup zdarma.

amfiteátr

15
Překroč svou
valMEZ
neděle • 10:00 • Zámecký park
Celodenní akce pro rodiny s dět-
mi, kde si zkusí ,,překročit svou 
mez“ a vyzkoušet si netradiční 
disciplíny. 
• Vstup zdarma.

11
Divadlo Schod
Don Kýchot

středa • 19:00
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

05
čer

Den dětí
neděle • 10:00 • Zámecký park
Zábavný program, divadlo, hry, 
soutěže a atrakce pro děti. 
• Vstup zdarma.

připravujeme:

08
čec

Tata Bojs
Audiovizuální projekt
pátek • 21:00 • Amfiteátr
Exkluzivní audiovizuální projekt 
známé české kapely z Hanspaul-
ky. Open Air koncert v meziříč-
ském Amfiteátru v parku zámku 
Kinských.
• Vstupné 390 Kč / 450 Kč.

07
srp

Aneta Langerová
Dvě slunce
neděle • 20:30 • Amfiteátr
Album Dvě slunce vyšlo na pod-
zim 2020 a nyní přichází rozzářit 
i vás. Zaposlouchat se do nových 
příběhů budou moci všichni 
fanoušci na koncertním turné, na 
kterém Anetu doprovodí její kape-
la společně se smyčcovým triem.
Vítejte ve světě Dvou sluncí.
V nekonečném vnitřním prostoru, 
kde je snění dovoleno.
Stačí se na chvíli ztišit a zastavit.
Stát se tím, kdo pozoruje.
• Vstupné 650 Kč / 750 Kč.



Veronika Psotková
Grácie

20.04.–10.06.22
Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je zalo-
žena na principech realistického figurální-
ho sochařství. Její sochy odkazují jak na 
klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. 
V posledních letech se do popředí jejího 
zájmu dostaly především netradiční prosto-
rové instalace stylizovaných drátěných figur 
a objektů.
• Vstupné 20 Kč.
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tiráž

galerie sýpka

Natalia Magalska
27.04.–17.06.22
Sochařka pocházející z Polska. V její tvorbě 
můžeme vidět prvky sochařství, kresby 
a uměleckou grafiku a keramiku. Její součas-
né sochařské práce jsou z porcelánu, jako 
je například originální sbírka porcelánových 
figurek zobrazujících stereotypní obyvatele 
polské osady.
• Vstupné 20 Kč.

Výstavy:

Dr. Emil Holub
– africký cestovatel
07.04.–01.05. • 2. patro
komentovaná prohlídka: 01.05. v 15:00
Poznejte jeho příběh na unikátní výstavě, 
kterou na zámek Žerotínů zapůjčilo Africké 
muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. 
• Vstupné 40 Kč. 

Výtvarný obor ZUŠ Alfré-

da Radoka VM
31.03.–15.05. • přízemí
Výstava všech výtvarných technik a různých 
přístupů v rámci multižánrového Festivalu 
Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu stu-
dentů a zároveň podporuje začínající malé 
umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí 
inspiraci a obohacení. 
• Vstupné 20 Kč.

muzejní a galerijní centrum
Sklo / Design / Malba / 
Řemeslo — Maturity 2022
13.05.–12.06. • 2. patro
Výstava studentů Střední uměleckoprů-
myslové školy sklářské Valašské Meziříčí 
představí výtvarné maturitní práce ateliéru 
design skla, průmyslového designu, užité 
malby i uměleckého řemesla. 
• Vstupné 20 Kč.

Vladimír Kudlík
Nejkrásnější
26.05.–24.07. • přízemí
vernisáž: 25.05. v 18:00
Přehled tvorby malíře Vladimíra Kudlíka, 
jehož hlavním inspiračním zdrojem a věčným 
tématem je žena ve všech svých fyzických 
podobách a životních situacích. Výstava 
návštěvníka potěší nejen pestrostí formy, ale 
i výraznými barevnými kompozicemi, které 
jsou pro autorovu tvorbu typické.
• Vstupné 40 Kč.

galerie kaple

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka

podporuje

Febiofest ve Valmezu

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května 
hostí Kino Valmez exkluzivně ozvěny 
letošního Febiofestu, a to pouhý tý-
den po jeho skončení v Praze.
Podrobný program naleznete na 
webu kina Valmez i na facebooku.

03
Ladislav Zibura
Prázdniny v Česku
úterý • 19:30 • kino Valmez
Po světě už se Ladislav „narajz-
oval“ dost, a tak zatoužil po tom 
důvěrně poznat svou vlast.
• Vstupné 200 Kč.

26
Pavel Kolář
Pohyb v životě a medicíně
čtvrtek • 17:00 • kino Valmez
Pořádá Městská knihovna 
Valašské Meziříčí ve spolupráci 
s Kinem Valmez. Beseda s uzná-
vaným odborníkem na rehabilitaci 
prof. Pavlem Kolářem o pohybu 
v medicíně, ve sportu i v běžném 
životě.
• Vstupné 100 Kč.

kino Valmez

Přednášky a besedy:

Libor Novotný
Konceptuální umění
út • 10.05. • 15:00 • Salonek Kaple
Libor novotny, umělec, profesor a spoluza-
kladatel festivalu Kukačka nabídne konfron-
taci s konceptuálním uměním. Přednáška se 
muže rozvinout do formy besedy a diskuze.
• Vstupné 20 Kč.

Veronika 
Psotková

Přednášky a besedy:

Komentovaná prohlídka 
výstavy Dr. Emil Holub
ne • 01.05. • 15:00 • 2. patro
Komentovaná prohlídka výstavy s Jitkou 
Koudelkovou, průvodkyní z Afrického muzea 
Dr. Emila Holuba v Holicích. 
• Vstupné 40 Kč.


