PROGRAM NA ŘÍJEN 2018
Zábřežská kulturní, s.r.o.
CHVILKOVÁ SLABOST
ČTVRTEK 4. ŘÍJNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Brilantní komedie o
nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže a ženy. Bývalí manželé se dva
roky po rozvodu setkávají na společné chalupě, kde chtějí před prodejem udělat
pořádek, ale ten nakonec dělají především ve vlastních vztazích. Hrají: DAVID
MATÁSEK, PETRA ŠPALKOVÁ, SANDRA ČERNODRINSKÁ (alt. SÁRA
SANDEVA). Vstupné: 340 a 380 Kč. Představení JE součástí divadelního
předplatného na rok 2018 (řada HEVOS).
JAZZ IN HALL
SOBOTA 6. ŘÍJNA, 19.00, TENISOVÁ HALA. 15. ročník jazzového festivalu.
Neotřelá dramaturgie, originální prostředí a nadšení jazzmani! Letošní ročník
nabídne vystoupení domácího MORAVIA BIG BANDU se zpěvačkou LEONOU
MACHÁLKOVOU, kapelu MINUS123MINUT, propojující jazz, blues, funky a world
music, a jedinečný koncert pianisty ONDŘEJE KABRNY. Pod otevřeným nebem
zahraje brněnská folkrocková kapela THE SHOOKIE. Pořádáno ve spolupráci s
orchestrem Moravia Big Band. Vstupné: v předprodeji 220 Kč, v den akce 270 Kč.
MIG 21
HURÁ! TOUR 2018
PÁTEK 12. ŘÍJNA, otevření sálu 20.00, start 21.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál.
Podzimní koncertní turné v čele s JIŘÍM MACHÁČKEM se valí také na Zábřeh!
Kapela kromě zlatého fondu svých písní představí i několik novinek, mimo jiné
aktuální skladbu Svoboda není levná věc. MIG 21 hraje ve složení: Jiří Macháček
(zpěv), Pavel Hrdlička (trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a
Adam Stivín (baskytara). Vstupné: v předprodeji 290 Kč, v den koncertu 350 Kč.
Předprodej vstupenek také online na smsticket.cz.
MAXIPES FÍK
NEDĚLE 14. ŘÍJNA, 16.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. „Tatí, já byfem chtěla pfa,“
řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája
neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat Fík,“ řekl tatínek. No a tak
to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství
začalo velké. Neváhejte a přijďte, bude psina! Velká výpravná pohádka z dílny
DIVADLA KRAPET. Vstupné: jednotné 80 Kč.
ANSEMBLE DUETTINO
NEDĚLE 14. ŘÍJNA, 16.00, kostel sv. BARBORY. Trio mezinárodně působících
renomovaných umělců ve složení NICOLA PROKSCH – 1. soprán (Staatsoper im
Schiller Theater Berlin), SIMONA MRÁZOVÁ – 2. soprán (Národní divadlo
moravskoslezské Ostrava) a ALEXANDR STARÝ (Janáčkova filharmonie Ostrava)
má za sebou řadu úspěšných koncertů a soutěží v tuzemsku i zahraničí. Na
programu nejslavnější písně a árie (Laudamus te, Panis angelicus, Moravské
dvojzpěvy, Ave verum a další). 2. koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2018/2019.
Vstupné: 100 Kč (pro držitele karty Bravo sleva 30 Kč), děti do 15 let zdarma.
ZDENĚK IZER

ČTVRTEK 18. ŘÍJNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Nový zábavný pořad s
názvem Na plný coole, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a
nezaměnitelným humorem ZDEŇKA IZERA. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i
zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené videoprojekcemi,
nejrůznějšími kostýmy, převleky a světelnými efekty. Vstupné: 240 a 270 Kč.
SOBOTA PRO ŽENY
SOBOTA 20. ŘÍJNA, 9.00 – 10.30, KULTURNÍ DŮM, malý sál. Aerobic na
trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku, které chtějí
vypadat a cítit se dobře. Přihlášky osobně, telefonicky nebo emailem na kontaktech
775 915 400, 583 415 400, zikova@kulturak.info (Dagmar Ziková) do středy 17.
října.
MILOČANKA
NEDĚLE 21. ŘÍJNA, 14.00 – 18.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Taneční odpoledne
se slováckou dechovou hudbou MILOČANKA, která pochází z Milotic u Kyjova.
Kapelu za dobu její více než třicetileté existence mohli slyšet příznivci dechovky v
Rakousku, Německu, Holandsku, Itálii či Francii. Nahrávala také pro Český rozhlas a
točila pořady v České televizi. Odpolednem provede Vladimír Hrabal. Losování
vstupenek a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 150 Kč.
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA, 8.30 a 10.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Chytrá Mančinka si
ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol.
Má k němu přijet přijet – nepřijet, ani v noci – ani ve dne, být ustrojená – neustrojená
a přinést s sebou dar – nedar! Mančinka se ale nelekne a pan král brzy zjistí, že
láska je nade všechno na světě. Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové.
Představení připravilo LIDUŠČINO DIVADLO. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti,
které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Vstupné: 45 Kč.
ZÁPADNÍ AFRIKA
STŘEDA 24. ŘÍJNA, 17.00, kino RETRO. Devět zemí – devět příběhů. Zážitky z cest
po Západní Africe od Senegalu po Benin. Pulsující příběhy Západní Afriky, která je
jedním krokem v civilizaci a druhým ve světě dávných zvyků a rituálů, představí
fotograf, novinář a cestovatel TOMÁŠ KUBEŠ. Vstupné dobrovolné.
SESTRY HAVELKOVY A ORCHESTR
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA DOBOVÉHO OBLEČENÍ
PÁTEK 26. ŘÍJNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Slavnostní koncert k 100.
výročí vzniku Československé republiky nabízející atmosféru hudebních večírků
první poloviny minulého století. Koncert vokálního tria SESTRY HAVELKOVY a
orchestru ve stylu První republiky doplněný o módní přehlídku originálního
dobového oblečení obsahující unikátní modely z majetku slavných osobností té doby
(Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, Nataša Gollová, Oldřich Nový). Společenský
oděv podmínkou. Welcome drink pro návštěvníky, kteří přijdou v oděvu s
dobovým doplňkem! Akci pořádá Město Zábřeh za finanční podpory Olomouckého
kraje. Vstupné: 200 a 250 Kč.
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Rocker, skladatel, bubeník
a legenda českého hudebního světa DAVID KOLLER vystoupí poprvé v Zábřehu!
Jeden z nejrespektovanějších českých muzikantů sem zavítá s repertoárem svých
největších hitů v akustickém aranžmá. Nenechte si ujít skladby Chci zas v tobě spát,
Amerika, Gypsy love, Recidiva, Sex je náš a mnoho dalších a poznejte DAVIDA
KOLLERA s jeho skvělou kapelou v netradiční poloze. Koncert je k sezení. Vstupné:
450, 490 a 550 Kč.
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
ÚTERÝ 30. ŘÍJNA, 17.00 – 20.30, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Veřejné představení
kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup
pouze ve společenském oděvu. Vstupné: 50 Kč.
4TET
STŘEDA 31. ŘÍJNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Úžasné vokální výkony,
nepřehlédnutelný design kostýmů, originální pojetí aranžmá i temperamentní herecké
a taneční výkony všech aktérů! Precizní a přitom osobitý projev vokální seskupení
4TET se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou JIŘÍHO KORNA. 4TET
tvoří: tenor DAVID ULIČNÍK, baryton 1 JIŘÍ KORN, baryton 2 JIŘÍ ŠKORPÍK, bass
DUŠAN KOLLÁR. Gentlemani v cylindrech, kteří vystoupí v Zábřeze poprvé, uvedou
zbrusu novou koncertní verzi V. Vstupné: 490, 590 a 690 Kč.
HORKÝŽE SLÍŽE
SOBOTA 3. LISTOPADU, otevření sálu 20.00, start 21.00, KULTURNÍ DŮM, velký
sál. Dvouhodinový koncert jedné z nejžádanějších slovenských kapel, která v
loňském roce oslavila čtvrtstoletí své existence. Za tu dobu si HORKÝŽE SLÍŽE
vybudovali pevnou pozici na slovenské i české klubové scéně. V aktuální anketě
Slavík byli oceněni jako třetí nejoblíbenější slovenská skupina. Nyní je ideální čas
zažít tuto slovenskou punkrockovou stálici také v Zábřehu! Vstupné: v předprodeji
280 Kč, v den koncertu 330 Kč. Předprodej vstupenek také online na smsticket.cz.
VÝSTAVA V GALERII KINA RETRO
CESTA
Výstava výtvarných prací klientů sociální rehabilitace Soreha Charity Zábřeh.
Výstava potrvá do 18. listopadu 2018.
V galerii možno zhlédnout před začátkem a po skončení filmového představení a na požádání
v kanceláři kina (pondělí – pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, tel. 775 279 552).

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA POŘADY
11. 11.
ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: ĽUDOVÍT KAŠUBA s kapelou
18. 11.
ANNA ŠIŠKOVÁ, IVANA CHÝLKOVÁ, JANA STRYKOVÁ a další
v divadelní komedii 4 SESTRY
(představení JE součástí divadelního předplatného TDK)

19. 11.
JANEK LEDECKÝ
vánoční koncert s hosty
25. 11.
LIVE FOYN FRIIS QUINTET
koncert vycházející hvězdy skandinávského jazzu
3. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
hlavní host: PAVLA BŘÍNKOVÁ
8. 12.
EVA HOLUBOVÁ
v divadelní hře HVĚZDA
(představení JE součástí divadelního předplatného HEVOS)
17. 12
JIŘÍ KOLBABA
HIMÁLAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
diashow
19. 12.
MORAVIA BIG BAND a DANIELA ŠINKOROVÁ
tradiční vánoční koncert

