Středa 22.06.
19:00 Ciment — 35 let (CZ) * I. nádvoří
20:30 Zvláštní host: Kanon (CZ) * I. nádvoří

Atomoví kohouti přivezou
na Valašský špalíček syrový hard
rock
Do Valmezu poprvé zavítá britská kapela Atomic Rooster. Ta
na samém počátku 70. let produkovala hutný, v textech mnohdy i ponurý, ale v každém případě syrový hard rock v takovém
nasazení, že se její jméno začalo v tisku objevovat vedle tehdy
již zářících jmen jako Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin
či Uriah Heep. A to můžeme říct, že jejich nástrojové obsazení –
klávesy, kytara, bicí – nebylo pro tento žánr zcela obvyklé.
Hlavní postavou kapely byl klávesista a tvůrce repertoáru Vincent Crane. Ten se proslavil už v kapele Arthura Browna (toho
jste mohli slyšet na Valašském špalíčku v roce 2016). U něj se
stihl podepsat pod celosvětový hit Fire v roce 1968. V kapele The
Crazy World of Arthur Brown potkal Cane bubeníka Carla Palmera. Avšak Vincent Crane byl v kapele Atomic Rooster jediným
stabilním členem. V průběhu působení se v kapele vystřídala
spousta muzikantů jako Nick Graham, Paul Hammond nebo
Chris Farlowe.
Za největší hity Atomic Rooster můžeme považovat skladby
„Tomorrow´s Night“ a „Devil´s Answer“, známé jsou i songy jako
„Friday The Thirteenth“, „Winter“, „Banstead“, Before Tomorow”,
“S.L.Y.” a mnoho dalších. Kapela se v roce 1975 na pět let stáhla
z výsluní. Během roku 1980 se však Crane s Cannem domluvili
na obnovení skupiny a na hudební scéně vydrželi tři roky, než
Crane kapelu opět rozpustil. Oba původní členové skupiny, Vincent Crane i John Cann jsou již po smrti. V roce 2016 se Atomic
Rooster se svolením vdovy po Vincentu Craneovi dali dohromady
v novém složení, v němž jsou i dva členové souboru ze 70. let
Pete French a Steve Bolton. Kapel Atomic Rooster zahraje na
Valašském špalíčku v pátečním programu.

Swell Season on Tour
Hvězdná kariéra Markéty Irglové, rodačky z Valašského Meziříčí,
začala nenápadně – na Valašském špalíčku v roce 2001 ji Glen
Hansard pozval na pódium, kde s ním za doprovodu The Frames
zazpívala píseň Star, Star, Star… Následovalo šest let Markétina
příležitostného vystupování na Glenových koncertech a v roce
2007 premiéra irského filmu Once režiséra Johna Carneyho
s Markétou a Glenem v hlavních rolích. V následujícím roce na
americkém festivalu Sundance získal film cenu diváků v zahraniční kategorii a dověděla se o něm americká Akademie filmového umění. Ta následně udělila Markétě a Glenovi cenu Oscar za
nejlepší filmovou píseň – Falling Slowly.
Letos v programu 40. Valašského špalíčku připomínáme patnácté výročí premiéry filmu Once unikátní výstavou grafických
plakátů, které mapují americkou část světového turné Markéty
s Glenem a skupinou Swell Season, které následovalo po „oskarovém“ úspěchu. Unikátní výstava grafických plakátů bude zahájena 23. června v přízemí Muzejního a galerijního centra v 16:00
a odstartuje tak druhý festivalový den.

www.valasskyspalicek.cz

Čtvrtek 23.06.
16:00 Swell Season On Tour * Muzejní a gal. centrum
(Vernisáž unikátní výstavy grafických plakátů. Host programu Markéta Irglová)
Znouzectnost (CZ) * I. nádvoří
TimToo (CZ) * Sál KZ
Petr Skala & Golda (CZ) * I. nádvoří
Jesse Ballard & Jan Hrubý & Joe Kučera (USA/CZ/DE)
* Sál KZ

Jan Sahara Hedl, Blanka Šrůmová & Něžná noc (CZ) *
I. nádvoří

Jan Spálený Trio a hosté (CZ) * Sál KZ
Pátek 24.06.
Ornery Broad (PL) * I. nádvoří
Mňága a Žďorp (CZ) * II. nádvoří
Krásné nové stroje (CZ) * I. nádvoří / Sál KZ

Atomic Rooster (UK) * II. nádvoří
Iva Bittová & Dunaj Reloaded (CZ/USA) * Sál KZ
Richard Müller & Band (SK) * II. nádvoří
Sobota 25.06.

Pavol Hammel — special program (SK) * Sál KZ

Jaroslav Hutka (CZ) * M-klub
Paula Wolski (PL/FIN) * Sál KZ
Oldřich Janota (CZ) * M-klub
Turtev Brothers & Bohouš B. B. Budina (SK/CZ) * I. nádvoří
Jakub Noha (CZ) * M-klub
Simone Reifegerste Trio & Jan Hrubý j. h. (DE/CZ) * Sál KZ
Richter Band (CZ) * M-klub
Four In Blue (CZ) * I. nádvoří

Zdrowa Woda (PL) * II. nádvoří

Eliza Sicińska & Kacper Chmura Duo (PL) * I. nádvoří

Jan Akkerman Band (NL) * II. nádvoří
Dark Leaves (PL) * I. nádvoří

Zelená pošta II — 50 let (NL) * II. nádvoří
Změna programu vyhrazena.
Časový harmonogram naleznete na našich stránkách
v polovině června.

amfiteátr
05 Den dětí

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

18 Hradišťan
& Jiří Pavlica a žáci

ZUŠ Alfréda Rakoka
FAR

sobota • 18:00 • Amfiteátr

Koncert v rámci Festivalu Alfréda
Radoka. Vystoupí Drumatix,
JazzZUŠák, MibiDizo, Taneční
obor, Smyčcový orchestr, zpěváci
a další.
• Vstupné 300 Kč / 350 Kč.

08

Tata Bojs

Audiovizuální projekt

čec pátek • 21:00 • Amfiteátr

Exkluzivní audiovizuální projekt
pod širým nebem v meziříčském
Amfiteátru v parku zámku Kinských.
• Vstupné 390 Kč / 450 Kč.

07 Aneta Langerová
Dvě slunce
srp neděle • 20:30 • Amfiteátr

m-klub
04 Lucie Redlová

Křest alba Lidová Redlová
sobota • 19:30 • I. nádvoří

Speciální host: Eva Štěrbová
z Kudlovic.
V případě nepřízně počasí se akce
přesouvá do M-klubu!
• Vstup zdarma.

Smetana
14 Emma
& Jordan Haj
By Now Tour

úterý • 20:00 • I. nádvoří

Společně s kapelou přijedou podpořit společnou desku By Now,
která vyjde v červnu 2022.
V případě nepřízně počasí se akce
přesouvá do M-klubu!
• Vstupné 290 Kč / 340 Kč.

17 Halabala
vol. 1/22

pátek • 18:00 • I. nádvoří

První letošní párty. Djs najdeš na
FB M-klubu.
• Vstup zdarma.

19 Damúza
Řeka

neděle • 10:00 • I. nádvoří

Divadelní představení pro děti od
2 let a jejich rodiče.
Až půjdeš k řece, zadívej se kolem
sebe. Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je
domov tisíce živočichů.
Pssst! Když nebudeš hlučet,
uvidíš je. Támhle jsou! Rybky,
kachny, čolci, užovky, raci, mloci,
bobři, žáby. To koukáš co?
Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš!
• Délka představení 30 minut.
• Vstup zdarma.

připravujeme:

09 Divadlo z truhlice
Skřítek Zubykaz
čec neděle • 10:00 • I. nádvoří

Činoherní hudební pohádka pro
děti a jejich rodiče.
Pohádka o tom, že osladit si život
je fajn, ale s ničím by se to nemělo
přehánět... a hlavně – zuby se
čistí alespoň dvakrát do dne...
• Délka představení 40 minut.
• Vstup zdarma.

Damúza

Album Dvě slunce vyšlo na podzim 2020 a nyní přichází rozzářit
i vás. Zaposlouchat se do nových
příběhů budou moci všichni
fanoušci na koncertním turné, na
kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem.
• Vstupné 650 Kč / 750 Kč.

klub seniorů

02
09
16

Film na přání
čtvrtek • 14:30

Módní přehlídka i s možností koupě
čtvrtek • 14:30

Táborák u Sokolovny VM
Buřty vlastní sebou, harmonika
p. Martin Nauš.

čtvrtek • 14:30

23
30

Prohlídka zámku Kinských (Vstupné 40 Kč)
čtvrtek • 14:30

Taneční zábava

K tanci zahraje p. Robert Šváb

čtvrtek • 15:00

malá scéna za oponou
07 Delta Fuse

(IRL)

neděle • 19:30 • velký sál

Delta Fuse je irská bluesrocková
kapela. Jejich sound je syntézou
soulu a šedesátkové psychedelie. Debutové album má název
A Matter Of Love And War.
• Final Cut.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

Malou scénu za oponou podporují:

muzejní a galerijní centrum
Výstavy:

Sklo / Design / Malba /
Řemeslo — Maturity 2022
13.05.–12.06. • 2. patro

Výstava studentů Střední uměleckoprůmyslové 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

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
Veronika Psotková
Grácie
20.04.–10.06.22
Komentovaná prohlídka: 10.06. v 16:00
Sochy Psotkové odkazují jak na klasickou,
tak soudobou figurální tvorbu. V posledních
letech se do popředí jejího zájmu dostaly
především netradiční prostorové instalace
stylizovaných drátěných figur a objektů.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Swell Season on Tour
22.06.–24.07. • přízemí

Výstava originální kolekce grafických plakátů
ze severoamerických koncertů oskarového
dua Irglová - Hansard, které vznikaly během
světového turné 2008 - 2010. Na jejich tvorbě se podílela řada umělců a jejich limitované série představují sběratelské unikáty. Vernisáže výstavy během Valašského špalíčku
se osobně zúčastní i Markéta Irglová.
• Vstupné 40 Kč.

Czech Nature Photo

velký sál
02 Alibaba
a 40 loupežníků

Dětský muzikál
čtvrtek • 17:00 • velký sál

Hrají děti ze Základní školy Starý
Jičín.
• Vstupné 50 Kč.

galerie sýpka

22.06.–28.08. • 2. patro

To nejlepší z fotografií přírody za uplynulý
rok. Czech Nature Photo je nová soutěž,
která představuje a hodnotí nejlepší snímky
živé přírody domácích autorů. Soutěž prezentuje přírodu celého světa a je určena jak
profesionálním, tak pokročilým amatérským
fotografům.
• Vstupné 50 Kč

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka
podporuje

Josef Divín

Ultima Thule
22.06.–31.08.22
Vernisáž: 22.06. v 18:00
Na vernisáži promluví Mgr. Petra Hejralová
Ve skleněných objektech a obrazech zaznamenává nejen žhavou prchavost chvíle jejich
vzniku, ale také osobní pocity z různých míst,
které ho ovlivnily.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

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 současné sochařské práce jsou z porcelánu, jako
je například originální sbírka porcelánových
figurek zobrazujících stereotypní obyvatele
polské osady.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Renata Machýčková

Vlnoměky
29.06.–09.09.22
Vernisáž: 29.06. v 18:00
Kurátor výstavy: Jan Pfeiffer
V rámci vernisáže vystoupí Marie Dorazilová členka smyčcového kvarteta
Hanse Krasy
Na pracích Renaty Machýčkové z poslední
doby si nemůžeme nevšimnout jednoho
výrazného momentu, je jím čím dál patrnější
přesun od spíše vizuální symbolickou poetikou prodchnutého výtvarného kódu směrem
ke stále intenzivnějšímu zájmu o akcentování
specifičnosti použitých materiálů a jejich
průniku do obrazové plochy.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.
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Změna programu vyhrazena.

Sezóna letního kina
V červnu začíná filmová sezóna
letního kina. Až do konce srpna se
můžete těšit na novinky z domácí i
zahraniční filmové tvorby.
Hned v červnu plánujeme uvést Top
Gun: Maverick, v červenci například
novou českou komedii Hádkovi, od
režiséra Matek nebo horor Black
phone. V srpnu mimo jiné chystáme
pro děti Ligu supermazlíčků.
Plánujeme také znovu Letňák naslepo, který se vloni moc vydařil.
Zatím to sice vypadá na teplo a málo
deště, ale pláštěnku a teplé prádlo
vždy raději s sebou :)

