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Vánoce ve Valmezu
Podrobný program vánočních trhů
naleznete na samostatných letácích a stránkách Kulturního zařízení
www.kzvalmez.cz.
Pá � 07.12. � Mikulášský jarmark
Prodej adventní polévky Charity Valašské Meziříčí
14:30 Vyhlášení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu
16:30 a 17:45 Alfa Band
17:00 Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská
nadílka
18:00 Adventní benefiční koncert (Evangelický kostel)

So � 08.12. � Vánoce mládím protkané
16:00 Milan Peroutka & Perutě (pop-rock / Praha)
18:00 Ajdontker (rock / Havířov)

Ne � 09.12. � Bronzová neděle
Kotlíkový zvěřinový guláš od Ládi Vaigla
15:00 Famózní levandulové trio
17:00 Fleret (folk-rock / Vizovice)

Po � 10.12. � Roztančené Vánoce
17:00 Komorní žestě
17:30 Marco Campos + T4F

Út � 11.12 � Ježíškova pošta
17:00 Blues Power (blues-rock / Olomouc)

St � 12.12. � Vánoce „Na salaši“

Pá � 21.12. � Poetické Vánoce
16:00 Stanislav Hojgr & United
(pop-rock / Šumperk)
18:00 Poetika (pop-pop / Praha)

So � 22.12. � Prodej vánočních kaprů
15:00 Jak pejsek a kočička myli podlahu –
Divadélko Maringotka
17:00 Abba Revival
18:00 Diskotéka na ledě

Ne � 23.12. � Zlatá neděle
13:00–17:00 Rozdávání betlémského světla –
Skauti VM

Po � 24.12. � Štědrý den
20:30 Štědrovečerní koncert – Dechová hudba
města VM
21:00 VSPT Bača – U Zvonu
22:00 a 24:00 Půlnoční mše – kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Tipy na Vánoční
dárky
Chyba

So � 19.01. � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč.

Černá hodinka a půl tour

Ne–St � 03.03.–01.05. � 19:30 � Malá
scéna za oponou
Matt Long Trio (UK/CZ), Lorna Fothergrill & Northsyde (UK), Dura Turtev Blues Club (SK), Aimée
Allen Quartet (USA/CZ/D), Jack Hutchinson Band
(UK/CZ), Dustin Arbuckle & The Damnations
(USA)
→ 6 koncertů za 600 Kč při zakoupení permanentky na celou sérii.

Vypsaná Fixa
(rock-rock’n’roll/Pardubice)

17. Zámecký ples
So � 02.02. � 20:00 � celé KZ
→ Vstupné 290 Kč (velký sál, kavárna) / 250 Kč
(M-Klub)

37. Valašský špalíček 2019
Čt–So � 20.–22.06. � areál zámku Žerotínů

18:00 Marek Ztracený s kapelou

Lady Soul a přátelé: Marie Rottrová, Petr Němec,
Jaromír Jerry Löffler, Jaroslav Wykrent in Blue, SBB
(PL), Nick Steed Five (UK), Jackie Venson (USA),
Vladimír Mišík & ETC… (CZ), Luboš Andršt & Energit (CZ), Lipa + Andršt Blues Band (SK/CZ), Ivan
Hajniš & The Primitives Group (CZ), Breakers feat.
Peter Bonzo Radványi (Sk), Jožo Barina (SK), The
Players (SK), The Stings (SK) a 25 dalších.
http://valasskyspalicek.kzvalmez.cz
→ Akce do 22.12 třídenní vstupenka pouze 490 Kč.

So � 15.12. � Vánoce se Superstar
16:00 Tereza Mašková s kapelou
17:00 Diskotéka na ledě

Ne � 16.12. � Stříbrná neděle
14:30 Živý betlém – ZŠ Salvátor

Po � 17.12. � Vánoce s Valmezáky
17:00 Komorní žestě
17:30 Lucie Redlová & Garde

16:00 Jawa (revival V. Špinarová)
18:00 Kamil Střihavka & Leaders (rock / Praha)

Jarní jazz & bluesové dny 2019

Folk–blues–beat festival

Pá � 14.12. � Pravá valašská zabíjačka

Čt � 20.12. � Rockové vánoce

Hrají: Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová
→ Vyprodáno.

→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč.

Závěsné a akrobatické divadlo.
→ Vstupné 180 Kč.

15:00 To nej z festivalu IQPlay (hry pro děti)
17:30 Rabussa (folk-world music / Přerov)

17:00 Poutníci (bluesgrass)

Gaia Mesiah to opět rozpálí v M-klubu, a to s novou deskou Excellent Mistake!
Muzika, po které se fanouškům stýskalo a nyní je
zpět, je hlavně smrští riffů a groovů, kterou někteří
nazývají třeba ethnocorem, zběsilým crossoverem,
funkmetalem, alternativním rockem, cross-country
military, funkycorem, tornádem nebo čímkoli jiným.
Jedno je však jisté: Bude to zas prostě masakr!
→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč.

So � 12.01. � 19:00 � velký sál KZ

Čt � 13.12. � Sv. Lucie

St � 19.12. � Ježíškova pošta

Út � 04.12. � 19:00

So � 23.03. � 20:00 � M-klub

Zrní (alternative/Kladno)

16:00 Vystoupení ZUŠ A. Radoka

Bláznivý Petříček

Pá � 01.03. � 20:00 � M-klub

Kolektiv Víta Neznala

16:00 a 17:00 DFS Ovečky + CM Cimbart
16:30 a 17:30 FS Malá Rusava + CM Malá Rusava
18:00 CM Bača – Česko zpívá koledy

Út � 18.12. � Vánoce se ZUŠkou

Gaia Mesiah (hard-rock / Praha)

Elles Bailey (UK)

& The Bladderstones (CZ)
Ne � 20.01. � 19:30 � Malá scéna za
oponou
Bluesový hlas z Velké Británie má 4 nominace na
British Blues Awards v roce 2018
Elles Bailey - zpěv, klávesy, akustická kytara, Tomáš Frolík - elektrická kytara, zpěv, Johnny Judl
- baskytara, zpěv, Michael Nosek - bicí
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Mike Ross Band (UK/CZ)
Ne � 10.02. � 19.30 � Malá scéna za
oponou
Mike Ross - kytara, zpěv, Tomáš Liška - baskytara,
Tomáš Hobzek - bicí
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Bianca Rose Trio (UK/CZ)
St � 20.02. � 19.30 � Malá scéna za
oponou
Londýnská soul-folková zpěvačka a skladatelka
Bianca Rose - zpěv, kytara, ukulele, Mirek Linka kytara, Petr Dvorský - kontrabas
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

S-klub
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (577)

Debbie Isitt

Žena, která uvařila svého manžela
Ne � 02.12. � 19:00
Originální a vtipná černá komedie je exkurzí do
světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení
a ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází
žaludkem“.
Hrají: Nela Boudová, Ilona Svobodová, Otmar
Brancuzsky
Režie: Petr Kracik
Umělecká agentura Pierot Praha
→ Divadlo v předplatném.
→ Vstupné 330 Kč.

Janáčkův komorní orchestr
Po � 03.12. � 19:00
Jubilejní koncert k 50. výročí Kruhu přátel hudby.
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Malá scéna
za oponou
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz
tel.: 608 473 943

V našem světě
Út–Čt � 04.–06.12. � salonek Galerie
Kaple
Pořádá spolek Člověk člověku Valašské Meziříčí a
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí.
Prodejní výstava prácí výtvarných dílen DZP Javorník, Chvalčov, Centrum pro lidi se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, Základní a mateřská škola
Valašské Meziříčí, Křižná, MŠ, ZŠ a střední školy pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.
Otevírací doba:

Út � 04.12. od 15:00 do 17:00
St � 05.12. od 10:00 do 17:00
Čt � 06.12. od 10:00 do 15:00
→ Vernisáž: Út � 04.12. v 15:00
→ Výtěžek bude věnován na potřeby zdravotně
postižených dětí.

James Harries (UK)
So � 10.12. � 19:30
James míří na začátku roku 2019 do studia, ještě
předtím vyzkouší nové písně na podzimním turné.
Britský písničkář, kytarista a zpěvák James Harries
se těší v České republice značné oblibě. Neustále
koncertuje po celé Evropě a příležitostně vystupuje
v nabité sestavě Blue Shadows ceněného skladatele Petra Ostrouchova. Jamesova píseň Sunlight
of My Heart se objevila v úspěšném filmu Plan B,
který natočila uznávaná polská režisérka Kinga
Debska. Především ovšem James skládá nové písničky. V tuto chvíli pracuje jednak na své vlastní
desce a současně také na dalším projektu, tentokrát poprvé se spoluautorem, kterým je Viliam Béreš, producent osvědčený z předchozí spolupráce
na Jamesově singlu Lights.
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč.

Fred Madison (electro-pop/Brno, VM)
Křest EP Woman
So � 08.12. � 20:00
Hosté: Sergeant Jammer, Pablo’s
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Orchestr Václava Hybše a jeho
hostů
Vánoční koncert 2018

St � 05.12. � 19:00 � velký sál
Hlavním hostem letošního turné je první dáma
operetní a muzikálové scény Pavla Břínková, studenti Pražské konzervatoře Adina Sivoková, Eliška
Průšová, Patrik Možíš, Jan Doskočil a jako druhý
dirigent Václav Marek.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč.

Divadlo schod
WC Story

Tchýně na zabití
St � 12.12. � 19:00 � velký sál

Karel Plíhal – recitál

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým.
Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna
Kulovaná, Martin Kraus.
→ Vstupné v předprodej 290 Kč, na místě 340 Kč.

Út � 13.12. � 19:30 � velký sál

Move Fest Valmez
Ne � 16.12. � 17:00 � velký sál
První ročník festivalu současného tance, nového
cirkusu a fyzického divadla.
Vystoupí:
Žáci tanečního oboru ZUŠ Alfréda Radoka VM
Radim Vizváry – Sólo (cena Thálie 2016)
Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie
až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima
je moderní, čistá a aktuální. A i když se nechává
ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává
vlastní cestou. Radim Vizváry vám představí klasická i současná, poetická i komická díla. Smát se i
brečet pak můžete bez jediného Radimova slova –
k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím.
Zkrátka uvidíte, co dnes znamená pantomima.
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Rybova mše
a Ludmila Peterková

Vánoční koncert

Czech Ensemble Baroque

St � 12.12. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

→ Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 350 Kč.
Nevhodné pro děti do 12 let.

Ventolin (techno-acid/Lysá n. L.)
HTRL

M-klub

Pá � 14.12. � 20:00

mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
T 607 029 949

Divadlo schod
Krtek

St � 05.12. � 19:00

Pět let po vydání úspěšného debutu Totem má
Ventolin pozici jednoho z nejvyhledávanějších
elektronických hráčů. A jeho show je k nezastavení
i na singlu Disco Science.
Hudba HRTL si prošla cestou od klasických nástrojů k modulárnímu syntezátoru, kde se z post-witch-housu vyvinula směrem k repetitivním rytmům s
bohatými melodickými i zvukovými prvky, proměnlivou atmosférou a hravými strukturami.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Christmas Punk Night
Cizincem ve Francii

Literárně-hudební večer k 70. výročí
emigrace Jana Čepa.
Čt � 06.12. � 19:00
Koláž tvořenou úryvky z Čepových povídek, autobiografických textů a korespondence prostupují
klavírní skladby C. Francka, F. Chopina, J. S. Bacha,
F. Liszta a dalších.
→ Vstup zdarma.

Daniel Bárta & Illustratosphere

Dirigent Roman Válek.

(jazz-pop / Praha)

St � 19.12. � 19:00

Pá � 07.12. � 20:00 � Velký sál

Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby v originální
podobě s původním staročeským textem. Mozartův klarinetový koncert A dur v podání první dámy
českého klarinetu Ludmily Peterkové.
→ Vstupné 200 Kč, 150 Kč (děti, studenti, senioři,
ZTP, ZTP/P), 100 Kč (ZUŠ).

Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu,
prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský
standard populární hudby… Dan Bárta s kapelou
Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již devatenáctým rokem.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Pá � 21.12. � 20:00
May 24th., Our Atlantic, Outsider, Cherry Street
(SK)
→ Vstupné 120 Kč.

Štěpánská s Docuku
St � 26.12. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.

JenTak vol.6
Pá � 28.12. � 20:00
→ Vstupné 50 Kč.

Koně a prase (top-pop/Valmez)
So � 29.12. � 20:00
Křest desky Bramborové hity.
→ Vstupné 100 Kč.

známé a přitom zcela cizí jsou divákovi ukazovány ve
svých nehnutých pózách a tlumených tónech a mlčky
ho vybízí, aby k nim zaujal postoj. → Vstupné 20 Kč.

Rockoví lišáci + The Syrup
Ne � 30.12. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

28.11.2018 – 27.01.2019 � přízemí
Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a
smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a
obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela
většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které
jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédne se za
staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají
nahradit a ve kterých je ukryta naše minulost.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Galerie Kaple
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Petr Nikl

(malba)

Mezipaměť

Vznik samostatného Československa // Československé legie
1914–1920

14.12.2018 – 01.02.2019
Vernisáž: 14.12. v 18:00
Petr Nikl je všestranný umělec realizující svou bohatou představivost formou obrazů, performancí,
zpěvu, divadelních představení, grafiky a nejrůznějších kombinací tradičních uměleckých forem.
Dosavadní Niklova činnost obsahuje i kurátorskou
aktivitu, divadelní režii i dirigování orchestru. V Galerii Kaple představí samovolné obrazce čínskou
tuší na rýžovém papíru a v průběhu vernisáže se
uskuteční hodinová performance, při níž na zemi
vznikne jedna z prací. → Vstupné 20 Kč.

06.–30.12. � přízemí
Vernisáž: 05.12. v 18.00

Muzejní a galerijní
centrum
www.magc.cz
benicek@magc.cz
tel.: 727 974 625

Stálé expozice � 1. patro
Zámecké pokoje
Pracovna aristokrata a obrazový salón s portréty
předků, biblickými i antickými motivy, rodokmeny
i obrazy koní španělské školy.

Reditus Leonina
Expozice chce návštěvníky seznámit s historií rodu
Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město.

Josef Ignác Sadler
Výstava přibližující tvorbu významného barokního malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných
úzkostí Ježíše Krista.
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel.
čísle 727 974 625.
→ Vstupné do expozic 50 Kč/20 Kč.

Galerie Sýpka

Retrohrátky a ty nej prvky
z Festivalu IQ PLAY

galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Igor Korpaczewski

15.11.2018 – 20.01.2019 � 2. patro

(malba)

KW „Svoboda a nesvoboda“
28.11.2018 – 25.01.2019
Malíř výrazných figurativních děl se zaměřením na lidskou postavu, se ve svém díle dotýká vnitřního světa
jednotlivce a jeho duševního pnutí, které se zrcadlí v
jeho tělesné schránce. Portréty, ale především celé figury nejsou konkretizovány, nýbrž jsou odosobněným
prototypem člověka jako lidské bytosti. Osoby něčím

Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře

Vystavené hry a hračky na výstavě Retrohrátky si návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zajímavostí však je, že téměř všechny tyto hračky se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších
technologií. Návštěvníky tak čeká mnoho informací
z historie a výstava starých her a hraček v původním
designu. Výstava bude doplněna o ty nejzajímavější
prvky z Festivalu IQ Play, k vidění, ale hlavně k vyzkoušení budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, montessori pomůcky, dřevěné
hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her.
→ Výstava ve spolupráci s Inspirací Zlín z.s.
→ Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Výstava zabývající se vznikem samostatného Československého státu přináší všechna důležitá fakta
tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a
Slovákům společný a svobodný stát.
Druhá část výstavy Československé legie provádí
diváka poutavým příběhem československých legií
od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po
završení anabáze ruských legionářů v roce 1920.
Ve výstavě se dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií – ruské, francouzské a italské, ale
také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. → Vstupné 50 Kč / 20 Kč – v ceně
vstup na výstavu Od košilky k rubáši
Doprovodné programy:

Adventní koncert vokálního
sdružení Magna Mysteria
Čt � 06.12. � 19:00 � 1. patro – freskový sál
V rámci letošního adventního koncertu si sdružení Magna Mysteria připravilo písně z celé Evropy.
Hlavním motivem adventních písní a koled jsou
jesličky, v nichž leží malé dítě. Dalo by se říct, že to
jsou adventní písně stejně jako ukolébavky. Přijďte
se zasnít a nabrat Vánoční atmosféru.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Československé legie 1914-1918
Út � 11.12. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Přednáška bratra Milana Pilmajera, předsedy jednoty Valašské Meziříčí Československé obce legionářské, k aktuální výstavě v přízemí MaGC.
→ Vstupné 20 Kč.

Vánoční komentovaná prohlídka zámeckým patrem
Út � 18.12. � 18:00 � 1. patro
Přijďte si odpočinout od předvánočního stresu do
MaGC na komentovanou prohlídku zámeckým
patrem s vánočním občerstvením.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Workshop deskových her
Čt � 27.12. � 14:00–17:00 � 2. patro
Doprovodný program k výstavě Retrohrátky a ty
nej prvky z Festivalu IQPlay. Pro všechny věkové
kategorie.
→ Vstupné 50 Kč / 30 Kč.
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