Program na říjen 2012
Zábřežská kulturní, s.r.o.
SOBOTA PRO ŽENY
SOBOTA 6. ŘÍJNA, 9:00 – 10:30 hod., velký sál KLUBu. Aerobic na trampolínách
s Věrou Formánkovou 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 3. října.

MICHAL JE PAJDULÁK
SOBOTA 6. ŘÍJNA, 16:00 hod., velký sál KLUBu. Zábavné představení krále všech
dětských klaunů, komiků a vynálezců MICHALA NESVADBY, kterého malí diváci
znají nejen z Kouzelné školky. Michal si bude s dětmi hrát a vyprávět jim o našem
tělíčku – od hlavy až k patě a naopak. Představení je plné překvapení, loutek,
kostýmů a také dárků ze samolepicí pásky. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží a
hezkých písniček, ale i malé poučení. Přijďte si hrát, Michal bude vaší hračkou!
Vstupné: jednotné 130,- Kč.
GAMAVILLA QUARTET
SOBOTA 6. ŘÍJNA, 18.00 hod., kostel sv. BARBORY. Smyčcový kvartet předních
hudebníků Moravské filharmonie Olomouc, jednoho z nejvýznamnějších orchestrů
České republiky, v komponovaném pořadu Proměny času aneb Bacha na Beatles.
Koncert, v němž zazní klasická hudba období renesance či romantismu, ale i
evergreeny skupiny Beatles a slavné skladby světově proslulého skladatele George
Gershwina v úpravách pro smyčcové kvarteto. Gamavilla Quartet hraje ve složení:
Vít Mužík – housle, Vladislav Kvapil – housle, Gabriel Pavlík – viola, Marián Pavlík –
violoncello. Druhý koncert cyklu Bravo Zábřeh, pořádáno ve spolupráci s občanským
sdružením Sv. Barbora. Vstupné: 60,- Kč (na slevovou kartu Bravo), 90,- Kč, děti do
15 let vstup zdarma.
J. EOIN Band
(úvodní koncert JAZZ IN HALL)
ČTVRTEK 11. ŘÍJNA, 19:00 hod., kino RETRO. Výjimečný koncert irského
písničkáře a kytaristy J. Eoina (čti džej ouvena, anglická podoba J. Owen), který
vystoupí v doprovodu členů známé skupiny Bran zabývající se keltskou muzikou.
Kapela zahraje ve složení: J. Eoin – zpěv, akustická kytara, Vojtěch Jindra – kytary,
mandolína, perkuse, Tomáš Görtler – akordeon, klavír, perkuse, Petr Tichý –
kontrabas. Vstupné: ZDARMA (při předložení vstupenky na festival Jazz In Hall
2012) nebo v předprodeji 120,- Kč, v den koncertu 150,- Kč.

SCREAMERS
ČTVRTEK 11. ŘÍJNA, 19:00 hod., velký sál KLUBu. Nejúspěšnější a nejkvalitnější
česká travesti skupina Screamers, finalista soutěže Česko – Slovensko má talent,
zamíří opět do Zábřehu. Tentokrát se představí ve zbrusu novém pořadu s názvem
Kdopak by se konce bál. Kabaretní show s atmosférou pěveckých hvězd naší i
světové populární hudby a spoustou známých melodií. Vstupné: 210,- a 240,- Kč.

VÚDU AFRIKA
ÚTERÝ 16. ŘÍJNA, 17:00 hod., kino RETRO. Cestopisný audiovizuální pořad
Tomáše Kubeše. Kouzla, čarodějové a tajemné kulty jsou poutavým příběhem o
Západní Africe a jejím tajemstvím. Vydáme se do zapomenutého Beninu, Burkiny
Faso, Toga i Ghany, kde se dosud dá vidět Afrika taková, jaká byla i před staletími.
Vstupné: 50,- Kč.

JAZZ IN HALL
JIŘÍ STIVÍN / TRIO DE JANEIRO / MORAVIA BIG BAND a LAĎA
KERNDL / JUNIOR BIG BAND
SOBOTA 20. ŘÍJNA, 18:00 hod., TENISOVÁ HALA, Sokolská 13, Zábřeh. Devátý
ročník jazzového festivalu. Neotřelá dramaturgie, originální prostředí a nadšení
jazzmani… Na letošním ročníku vystoupí: Jiří Stivín s unikátním koncertním
programem Sám se svým stínem, Trio de Janeiro hrající směs jazzu, funky a world
music, Moravia Big Band Zábřeh se zpěvákem Laďou Kerndlem a Junior Big
Band ZUŠ Zábřeh. Pořádáno ve spolupráci s orchestrem Moravia Big Band.
Vstupné: v předprodeji 200,- Kč, na místě 250,- Kč (se vstupenkou na Jazz In Hall
vstup ZDARMA na koncert irského písničkáře J. Eoina 11. 10. v kině Retro).

VACENOVJÁCI
NEDĚLE 21. ŘÍJNA, 14:00 – 18:00 hod., velký sál KLUBu. Taneční odpoledne
s krojovanou slováckou dechovou hudbou Vacenovjáci. Dechovka má za sebou
zahraniční vystoupení v Rakousku, Německu, Francii, Itálii či Turecku a pro své
posluchače vydala již dvacet hudebních nosičů. Je vítezem soutěže Zlatá křídlovka
(1992). Pro návštěvníky jsou připraveny tradiční soutěže a losování o hezké ceny.
Odpolednem provází herec a moderátor Vladimír Hrabal. Občerstvení všeho druhu
zajištěno. Vstupné: 140,- Kč.
NENÍ DRAK JAKO DRAK
ÚTERÝ 23. ŘÍJNA, 8:30 a 10:00 hod., velký sál KLUBu. Stalo se, nestalo, do
království přiletěl drak a na zámku nastalo pozdvižení. Jenomže ne každý drak má
chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá
pravda… Představení získalo na festivalu Miniteatro Havířov 2011 hlavní cenu a
cenu dětské poroty. Pořad připravilo Divadýlko Kuba Plzeň. Určeno pro MŠ, I.
stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Vstupné: 35,- Kč.
ZEMĚ OTCŮ
ÚTERÝ 23. ŘÍJNA, 17:00 hod., galerie kina RETRO. Vernisáž historických fotografií
Zdeňka Mateiciuce z Oder, které přinášejí pohled do každodenního života
sudetských Němců v Jeseníkách na počátku 20. století. Přes sto let staré snímky
jsou nejen svědectvím o tom, jak sudetští Němci v té době žili, ale skrývají i unikátní
příběh svého nalezení… Výstava potrvá do 30. listopadu 2012.
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
ÚTERÝ 23. ŘÍJNA, 17:00 – 20:30 hod., velký sál KLUBu. Veřejné představení kurzu
tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze ve
společenském oděvu. Vstupné dobrovolné.

EGO live! na ELEMENTS OF SOUND
MEGA DISCO PARTY
STŘEDA 24. ŘÍJNA, 21:00 – 3:00 hod., velký sál KLUBu. Největší klubová akce
podzimu je tady! Na party živě vystoupí jako exkluzivní host slovenský rapper EGO a
v jeho podání uslyšíte i největší hit letošního léta Žijeme len raz. O ostrý obraz a
skvělý zvuk se dále postarají DJ’S ROSI, TWIN, BJ CARDA a VERONIKA.
Fantastická laser show, posílený zvuk a vylepšená světelná show! Vstupné:
v předprodeji 150,- Kč, v den akce 190,- Kč.

ŽENY PŘEŽIJÍ
ANNA ŠIŠKOVÁ, JANA KRAUSOVÁ, JITKA SCHNEIDEROVÁ /
GABRIELA MÍČOVÁ a VOJTA KOTEK
PÁTEK 26. ŘÍJNA, 19:00 hod., velký sál KLUBu. Jsou tři a pojí je jedno přátelství.
Energická podnikatelka Minerva (Anna Šišková), kterou před lety opustil manžel, ale
ona to zvládá víc než dobře… Decentní intelektuálka Mischa (Jana Krausová), která
nedávno opustila manžela a myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire (Jitka
Schneiderová), kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to
nezvládá. Skvělá konverzační komedie nabízí inteligentní humor a originální pohled
do ženského světa. Vstupné: 250,- a 290,- Kč.
ZÁBŘEH MUSIC PARTY
SOBOTA 27. ŘÍJNA, 18:00 hod., foyer KLUBu. Čtvrtý ročník multižánrové přehlídky
zábřežských kapel. Představí se hudební skupiny, které si své místo na regionální
scéně již vydobyly, ale i ty, které se do povědomí posluchačů teprve dostávají.
Vystoupí: Trubadoors, Kdo Má Čas, Velmi Krátké Vlny, Madalen, Fine Day For
Death a další. Občerstvení zajištěno. Vstupné: do 20:00 hod. 50,- Kč, pak 80,- Kč.

VÝSTAVY V GALERII A KAVÁRNĚ KINA RETRO
MILENA BALCÁRKOVÁ – BARVY ŽIVOTA
Výstava mandal, šperků a olejomaleb, potrvá do 19. 10. 2012.
ZEMĚ OTCŮ
Výstava historických fotografií ze života sudetských Němců v Jeseníkách.
Vernisáž v úterý 23. října od 17 hod., potrvá do 30. 11. 2012.
V galerii možno zhlédnout před začátkem a po skončení filmového představení a na požádání
v kanceláři kina v pondělí – pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (tel. 775 279 552).
V kavárně kina denně od 16 do 20 hodin.

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA POŘADY:

7. 11. VALENTIN ESCHMANN (GER) – lesní roh
JANA GOLIÁŠOVÁ – klavír
3. koncert cyklu Bravo Zábřeh

9. 11. UDG / NEBE / FINAL
koncert v rámci turné k dlouho očekávanému novému albu

11. 11. NOVOVEŠŤANKA
taneční odpoledne se slováckou dechovkou

14. 11.
PETRA JANŮ se skupinou GOLEM
koncert hvězdy české hudební scény

5. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
hlavní host: Pavla Břínková

17. 12. MORAVIA BIG BAND a DANIELA ŠINKOROVÁ
vánoční koncert

