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Náměstí ožije vůní svařáku a návštěvníky, kteří zde zavítají na vánoční trhy, výtvarné 

díly a pestrý kulturní program v podání Anny K., kapely Slza, Lukáše Pavláska, 

Cimbálových muzik a mnoho dalších. Prosinec ale přináší i další programy v teple 

Kulturního zařízení. Například poslední vánoční koncert orchestru Václava Hybše, 

vánočně laděného Tonyho Akcermana, vánoční metalové a punkové koncerty  

v M-klubu i tradiční koledy v podání souboru Magna Mysteria, či štěpánskou s Docuku.
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Vánoce ve Valmezu
06.12. • Mikulášský jarmark
07.–23.12 • Vánoční trhy
31.12. • Silvestrovské oslavy
Vánoce ve Valmezu nabídnou vánoční výtvarné 
dílny, vánoční sortiment, pouštění lodiček z oře-
chových skořápek, prodej vánočních kaprů a mno-
ho jiného. Pestrý kulturní program zve na Annu K., 
kapelu Slza, Pavla Dobeše, One man show Lukáše 
Pavláska, Prague Queen, Brouci Band, Kanon, The 
Syrup, Lucii Redlovou, Reflexy, Cimbálové muziky, 
Martu Gerlíkovou a CM Valašsko, Jet Set Big Band 
a další.
→ Podrobný program na www.kzvalmez.cz.
→ Vstup zdarma.

S-klub
Václav Hybš s orchestrem
Vánoční koncert 2019
St � 04.12. � 19:00 � velký sál
Letošní vánoční turné je poslední. Hlavním hostem 
je vynikající a velmi oblíbená herečka Kateřina 
Brožová.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Kočka v oregánu
Torben Betts
Čt � 05.12. � 19:00 � velký sál
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských 
komedií nabízí spoustu humoru i vážného citu a 
velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek 
herců. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Ci-
bulková, Zdeněk Velen
→ Divadlo Kalich
→ Vstupné 350 Kč.

The Naked Truth  
(Odhalená pravda)
St � 11.12. � 19:00 � velký sál
Síla tance, síla přátelství, síla porozumění propojí 
šest žen a přiměje je odhalit o sobě pravdu a do-
káže, že stojí za to čelit nepřízni osudu, ať jakkoli 
krutému. Divadlo pro ženy a o ženách, které musí 
bezpodmínečně vidět muži (pokud se odváží).
Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Danie-
la Choděrová/Klára Apolenářová, Alena Hladká/
Anežka Rusevová, Anna Stropnická/Hana Kusnje-
rová, Natálie Tichánková/Alžběta Vaculčiaková
→ Vstupné v předprodeji 360 Kč, na místě 390 Kč.

Ladislav Zibura      Cestovatelský podzim 2019

Prázdniny v Evropě
Čt � 12.12. � 19:30 � velký sál
→ Vstupné 180 Kč, studenti a senioři 140 Kč.

Halina Pawlowská              Talk show

Manuál zralé ženy
Út � 17.12. � 19:00 � velký sál
→ Vstupné 350 Kč.

Připravujeme: 

Ať žijí duchové
Ne � 12.01. � 16:00 � velký sál 
Divadelní představení v podání učitelů a žáků ZŠ 
Žerotínova Valašské Meziříčí. 
→ Vstupné 50 Kč.

Herci jsou unaveni
Po � 13.01. � 19:00 � velký sál
Komedie s pověstným francouzským humorem a 
šarmem. Herečka s bohatým přítelem pozve na 
grilování několik svých kolegů z branže do jejich 
venkovského sídla. Bujarý herecký večírek s typic-
kým francouzským šarmem a překvapivým dojez-
dem.
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová/Ven-
dulka Křížová, Martin Zahálka, Václav Vydra/Jan 
Čenský, Naďa Konvalinková/Jana Boušková, Ka-
rolína Vágnerová/Lenka Zahradnická/, Aster Vág-
nerová/Malvína Pachlová
→ Divadelní předplatné – POZOR změna v titulu!
→ Vstupné 340 Kč.

Tip na vánoční dárek
18. Zámecký ples
So � 01.02. � 20:00 � velký sál
→ Vstupné 290 Kč (sál, kavárna), 270 Kč (M-klub).

Dokud nás milenky nerozdělí
Čt � 06.02. � 19:00 � velký sál
Francouzská komedie Erica Assouse.
→ Představení není vhodné pro děti do 12 let.
→ Divadlo Ventyl, Hranice.
→ Vstupné 180 Kč.

Tip na vánoční dárek
Dva nahatý chlapi
Čt � 26.03. � 19:00 � velký sál
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského 
autora, která v současné době slaví v Paříži velké 
úspěchy.
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin 
Kraus, Daniela Šinkorová
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Malá scéna  
za oponou
Ben Poole Trio (UK / CZ) 
Ne � 15.12. � 19:30
Kytarista a zpěvák, nový příslib britské bluesové 
školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posled-
ních letech objevil. Dokonce ani „hrdinové blues“, s 
nimiž měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck, 
Gary Moore, nebo John Mayall), nešetří chválou 
jeho talentu. Zdá se, že ani ne třicetiletý mladík s 
kytarou má opravdu velmi slušně našlápnuto.
→ Outro I. – Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Tony Ackerman (USA)
Čt � 19.12. � 19:30
Americký folk-blues-jazzový kytarista a zpěvák, 
tentokrát vánočně naladěný.
→ Outro II. – Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč.

Připravujeme:

Ripoff Raskolnikov Band (A/EU) 
Ne � 19.01. � 19:30
Rakouský bluesový kytarista, zpěvák a skladatel.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Tip na vánoční dárek
Valašský špalíček 2020
Folk-blues-beat festival
25.–27.06.2020 � areál zámku Žerotínů
První vlna nejvýhodnějších vstupenek v prodeji do 
Vánoc!
Účinkující: Paul Jones & The Blues Band (UK), Vác-
lav Neckář & Bacily (CZ), Viktor Sodoma, Pavel 
Sedláček, DeadBeatz Blues Bopper Orchestra, 
Gerald Clarke a další.
→ Třídenní vstupenky do 24.12. 490 Kč.

M-klub
Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 04.12. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Šárka Šišková
Dokonalý život?
Čt � 05.12. � 19:00
Autorské čtení spisovatelky, módní návrhářky Šárky 
Šiškové z jejího nového románu „Dokonalý život?“ 
→ Vstup volný.

Improliga 
So � 07.12. � 19:00
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Michal Štěpánek
Libanon – země hor, cedrů  
a uprchlíků
Po � 09.12. � 18:00
Na malém území ohraničeném Středozemním mo-
řem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory, po zemi jsou 
roztroušeny starobylé památky, servíruje se zde 
uznávaná kuchyně a nábožensky se jedná o velice 
koncentrovaný pel-mel…
→ Vstupné 100 Kč.

Secretly Separated X-mess Night
Pá � 20.12. � 19:30
Meziříčská metalcorová stálice Secrets of Separa-
tion přináší exkluzivní vánoční párty. Na pomoc  
s rozpoutáním pořádného moshe si přizvali opavské 
GTA HC magory Ghostface, oldskůůl metalkóristy  
s moderním vibe Made By Zero z Uherského Hra-
diště a hornomaďarský crabby deathcore Stercore. 
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Blessed Punk Night vol. II
So � 21.12. � 20:00
Meziříčské punkové kapely: Island Sun, Krang, 
Outsider, Antirádio Punkový Flašinet.
→ Vstupné 120 Kč.



Docuku a hosté
Čt � 26.12. � 20:00
Tradiční štěpánská s Docuku a dalšími hudebními 
hosty.
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.

Postcards from Arkham 
(prog. post rock/Havířov)

Arch Of Hell 
(symphonic metal/Brno)

Abstract Essence 
(experimental metal/Vsetín)

Inception of Fall 
(death metal/Kroměříž)

So � 28.12. � 20:00
Kapela Postcards From Arkham kombinující ve své 
hudbě progresivní post rock, metal a folk vyráží  
s nadcházející deskou „ØAKVYL“ na tourné.
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 160 Kč.

Vánoční koncert
Ne � 29.12. � 20:00
Vánoční koncert kapely Koně a prase s hosty Šulc 
& IV, Dingo, Bára Zmeková a Čáry života.
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Rockoví lišáci
The Syrup
Po � 30.12. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Připravujeme:

Divadlo Schod
Stroj času
St � 08.01. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Tip na vánoční dárek

Divadlo tYhle – Tešlon a Frkl
Kol. Viktora Černického – Parolu 
poleu

So � 11.01. � 19:00 � velký divadelní sál
Fyzické divadelní představení.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 150 Kč.

Digital Thorns Tour
Marina (Metal/death/core/Praha)

Jake Love Space (metal-core/Brno)

Newspeak (metal-core/Valmez)

So � 11.01. � 20:00
Marina se vydává po novém roce rozbourat některá 
vybraná pódia v Česku a na Slovensku. Kluci budou 
rozjetí z mega tour, které jeli v listopadu po Rusku.
→ Vstupné 130 Kč.

Tip na vánoční dárek

Cocotte Minute (crossover/Praha)

Head2down (alt.-nu metal/Bošany)

Pá � 28.02. � 20:00
Kapela Cocotte Minute letos chystá turné k oslavě 
15. let od vydání desky CZEKO. Toto turné se Va-
lašskému Meziříčí bohužel vyhne, ale pro všechny 
fandy máme super zprávu. Na konec února chys-

táme dvojkoncert, který bude obsahovat zastávky 
v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 280 Kč.

Tip na vánoční dárek
Commedia Dell’Arte II
Mechanická žena anebo Krize iden-
tity aneb Návrat do dětství
St � 22.04. � 19:00
Volné pokračování prvního dílu. Příběhem vás opět 
provedou již známé postavy Capitano, Pantalone, 
Harlekýn, Isobela, Kolombína a nově Dottore.
Hrají: Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová/Gabriela 
Štefanová, Pavel Liška/Michal Dalecký, Andrea 
Marečková/Gabriela Štefanová, Tomáš Milostný/
Saša Stankov, Roman Slovák.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 340 Kč.

Galerie Kaple 
Marek Kvetan
Resaving
04.12.2019–31.01.2020
Vernisáž: 04.12 v 18:00
Ideová rovina děl Marka Kvetana nachází podněty 
v samotné kulturní podstatě atributů dobové vizu-
ality a jejích marginálií. I v novějších dílech Kvetana 
se vyskytují pojmy jako estetismus, klišé, kýč nebo 
dekadence a stávají se tak pro autora jakýmsi vý-
chodiskem. Jeho postup připomíná roli autora – 
revizionisty, který rozmazává hranice oblastí vizu-
ální kultury formou hry symbolů, materiálů umění, 
neumění, a hlavně paradoxně vkusu, na pozadí 
vysokého umění.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Ondřej Filípek (socha)
Paralelní balanc
13.11.2019–03.01.2020
Ondřej Filípek, rodák z Rožnova pod Radhoštěm, 
ve svých sochařských instalacích kombinuje ob-
jekty a materiály industriální povahy s deformo-
vanými figurálními torzy. Zachází s imaginativním 
prostorem úzkosti z patologického charakteru 
prostředí. Nepracuje s okázalou expresí, ale trans-
formuje ji prostřednictvím specifické útrpné uzavře-
nosti tvaru, čímž účinek významu umocňuje. Svými 
pracemi poukazuje na potřebu oživování lidského 
rozměru stávajícího způsobu existování, na hranič-
ní moment situace.
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
S chtíčem po svobodě
31.10.–01.12. � přízemí
Vzpomínková výstava k třicetiletému výročí same-
tové revoluce ve fotografiích Pavla Hrocha.
→ Vstupné 20 Kč.

Válečníci dávných časů
21.11.–05.01. � přízemí
Válečnické řemeslo je jedním z nejstarších na svě-
tě a lidská historie byla často psána krví dávných 
bitev. Výstava zbraní a zbroje ze sbírky Petra Čim-
bury, vedoucího skupiny historického šermu Burg-
mistři, předvádí přesné repliky zbraní z různých 
období evropské historie. K vidění budou zbraně  
z doby antického Říma, výzbroj středověkých rytí-
řů, renesanční zbraně i první palné zbraně z konce 
středověku. 
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Okoklam
30.11.–26.01. � 2. patro
Interaktivní výstava zrakových klamů a světelných 
objektů z dílny Muzea pod čepicí. Malí i velcí ná-
vštěvníci si mohou otestovat svůj zrak, zjistit, jak 
funguje skanimace a co je to zoetrop, pochopit, 
jak lze využít a míchat světlo. Také se dozví a vy-
zkouší si, co lze vidět mikroskopem a jak vypadá 
mikrosvět. Zábava i vzdělání zaručeny.
→ Vstupné 50 Kč/30 Kč.

Doprovodné programy:

Vánoční prohlídka  
zámku Žerotínů
Út � 10.12. � 17:00 � 1. patro
Komentovaná prohlídka obnovené zámecké expo-
zice s Pavlem Lasztoviczou. Součástí večera bude 
též představení originální knihy Reditus Leonina  
z roku 1683, která popisuje příběh rodu Žerotínů  
a snaží se dokázat spřízněnost Žerotínů s ruskými 
a byzantskými vládci.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Koledy okolo…
Čt � 12.12. � 19:00 � 1. patro
Pro letošní koncert si pro Vás vokální sdružení 
Magna Mysteria připravilo program složený z ko-
led, které se zpívaly nebo dodnes zpívají okolo 
stromečku, vánočního stolu nebo jen tak v kruhu 
rodinném. Těšíme se na Vás, že Vám v předvánoč-
ním shonu dopřejeme malé pozastavení u známěj-
ších nebo i pozapomenutých melodií.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Šermířské odpoledne  
s Burgmistry
Po � 16.12. � od 15:00 � náměstí
Ukázka historických zbraní z výstavy Válečníci dáv-
ných časů a hry pro děti s historickou tématikou  
v rámci Vánoc ve Valmezu. Součástí programu 
bude též tvořivá dílna, kde si návštěvníci budou 
moct vytvořit různé vánoční ozdoby. 
→ Vstup zdarma.

Vstupenky zakoupíte na 
www.kzvalmez.cz
nebo v Turistickém informačním 
centru tel.: 571 684 558.
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