PROGRAM NA BŘEZEN 2017
Zábřežská kulturní, s.r.o.
ALJAŠKA – DIVOČINOU SEVERU
STŘEDA 1. BŘEZNA, 17.00, kino RETRO. Diashow cestovatele, horolezce a
fotografa Jiřího Hrmy o více než 3.000 km dlouhé cestě po Aljašce – pěšky, autem,
vlakem i letadlem od Severního ledového oceánu přes Yukon k Pacifiku. Akce je
součástí Welzlování 2017 – festivalu cestovatelů, dobrodruhů a recesistů. Vstupné
dobrovolné.
ŠLÁGR V ZÁBŘEZE: DUO JAMAHA
SOBOTA 4. BŘEZNA, 15.00 – 18.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Neexistuje lepší
zábava na sobotní odpoledne! Slovenské DUO JAMAHA, jež si vydobylo slávu
zejména díky účinkování v TV Šlágr, se po roce vrací do Zábřehu. Alfonz a Marián
Kotvanovi zahrají především české a slovenské lidové písně, ale i oblíbené
zahraniční hity, evergreeny či různé hudební remixy. Občerstvení zajištěno. Vstupné:
150 Kč (foyer), 190 Kč (sál).
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
POSEL Z LIPTÁKOVA
NEDĚLE 5. BŘEZNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. DIVADLO JÁRY
CIMRMANA vystoupí v naší obci se sérií odborných referátů, týkajících se života a
díla Járy Cimrmana, a dvěma jednoaktovkami Posel světla a Vizionář. Hrají:
ZDENĚK SVĚRÁK, Jan Hraběta nebo Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc nebo Miloň
Čepelka, Petr Brukner nebo Marek Šimon. Vstupné: platící diváci zdarma.
(Představení NENÍ součástí divadelního předplatného na rok 2017.)
SOBOTA PRO ŽENY
SOBOTA 11. BŘEZNA, 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 8.
března.
EXPEDIČNÍ KAMERA
FESTIVAL CESTOVATELSKÝCH A OUTDOOROVÝCH FILMŮ
SOBOTA 11. BŘEZNA, 16.00 – 22.00, kino RETRO. Expediční kamera letos
nabídne cestu na kajaku za polární kruh, splutí řeku Amazonky na šíleném plavidle,
putování po hřebenech Kavkazu, reportáž z ultramaratonu v poušti Gobi, příběh
drsného života v odlehlé osadě uprostřed indického Himálaje a mnoho dalšího.
Zajímaví hosté, divácká anketa, slosování anketních lístků o ceny, originální
občerstvení. Akce je součástí Welzlování 2017 – festivalu cestovatelů, dobrodruhů a
recesistů. Vstupné: 70 Kč, členové KČT 50 Kč, děti do 15 let zdarma.
MLÉKÁRENSTVÍ NA ZÁBŘEŽSKU VČERA A DNES
ÚTERÝ 14. BŘEZNA, 17.00, galerie kina RETRO. Věděli jste, že dříve byla
mlékárna téměř v každé vesnici, že jsme v Zábřeze měli vyhlášenou továrnu na
mlékařské stroje nebo že existuje i tzv. čajové máslo? Toto i další zajímavosti se
dozvíte na vernisáži výstavy sběratele Marka Kamlara z Jestřebí. Součástí
vernisáže bude nejen přednáška, ale i promítání filmu o historii výroby tvarůžků v

Lošticích Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala. Chybět nebude ani
ochutnávka světoznámých loštických tvarůžků. Výstava potrvá do 9. dubna 2017.
Vstup na vernisáž zdarma.
JARDA SVOBODA (TRABAND)
STŘEDA 15. BŘEZNA, 20.00, kino RETRO. Frontman legendární skupiny Traband,
multiinstrumentalista Jarda Svoboda představí poprvé v Zábřeze své loňské album
SOLO. Dominantním nástrojem nebude tentokrát kytara, ale harmonium v souzvuku
s autoharfou a basovou linkou. Nečekejte „písničky k táboráku" a nechte k sobě
proniknout tematické básnictví vynikajícího textaře Jardy Svobody. Vstupné: v
předprodeji 90 Kč, v den koncertu 140 Kč.
JAROSLAV TŮMA – VARHANY
SOBOTA 18. BŘEZNA, 16.00, kostel sv. BARTOLOMĚJE. Koncert předního
českého varhaníka, cembalisty, hráče na klavichord, docenta Hudební fakulty AMU v
Praze, kterého bohatá koncertní činnost zavedla do většiny zemí světa. Tůmova
diskografie čítá téměř sedmdesát CD titulů, z větší části sólových. 7. koncert
hudebního cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2016/2017. Vstupné: 80 Kč (pro držitele
karty Bravo sleva 30 Kč), děti do 15 let zdarma.
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
PONDĚLÍ 20. BŘEZNA, 8.30 a 10.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Jedna z
nejoblíbenějších pohádek bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali
nové bydlení, když je jejich staří páni vyhnali. Přitom se musejí vypořádat s poněkud
natvrdlými loupežníky, kteří obsadili cizí chaloupku. Veselá a svižná pohádka plná
písniček obohacená o další zápletky. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které
nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Představení připravilo Divadlo Kapsa. Vstupné: 35 Kč.
KOLLÁROVCI
STŘEDA 22. BŘEZNA, 18.30, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Slovenská kapela
KOLLÁROVCI hraje a zpívá lidové i vlastní písně s moderními prvky folku, rocku a
popu. Jejich živá hudba, temperamentní zpěv i humorné slovo vytvářejí
nezapomenutelnou atmosféru. POŘÁDÁ HEDDY KEDDY, s. r. o. Vstupné: 320 a
370 Kč
KATAPULT – KLADIVO NA ŽIVOT
SOBOTA 25. BŘEZNA, 20.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Speciální reprezentační
program, bezmála tříhodinová show, která nabídne to nejlepší z více než čtyřicetileté
kariéry legendární rockové kapely. Specialitou koncertu budou dvě scény na jednom
jevišti, dobový zvuk a scénická světla. POŘÁDÁ Miroslav Vinkler. Vstupné: v
předprodeji 290 Kč, v den koncertu 350 Kč.
MARIE ROTTROVÁ a skupina NEŘEŽ
ČTVRTEK 30. BŘEZNA, 19.00, KULTURNÍ DŮM, velký sál. Exkluzivní galakoncert
jedné z nejoblíbenějších českých zpěvaček, která se ve svých 75 letech vrátila na
koncertní pódia. Za svou kariéru Marie Rottrová nazpívala více než šest stovek
písní a vydala více než dvacet autorských alb. Mezi její nezapomenutelné hity patří
To mám tak ráda, Řeka lásky, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Večerem zhýčkaná,
Lásko, Markétka, Lásko voníš deštěm, Střapatá nohatá, Řekni, kde ty kytky jsou a
řada dalších... Čeká nás neopakovatelný zážitek. Vstupné: 490, 590, 690 a 790 Kč.

VÝSTAVA V GALERII KINA RETRO
MLÉKÁRENSTVÍ NA ZÁBŘEŽSKU VČERA A DNES
Výstava sběratele Marka Kamlara.
Vernisáž 14. března (17.00), potrvá do 9. 4. 2017.
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
8. 4.
AKUSTIK FEST
Barbora Mochowa / Anna Veverková / Michal Šupák
Richard Baksevanidis & band
19. 4.
VŠE O MUŽÍCH
MAROŠ KRAMÁR, FILIP BLAŽEK a MICHAL SLANÝ
(NENÍ součástí divadelního předplatného)
26. 4.
HALINA PAWLOWSKÁ
talk show Manuál zralé ženy
28. 4.
STANISLAV HLOŽEK s kapelou
100 minut jeho největších hitů
29. 4.
RYBÁRIK KRÁL'OVSKÝ
nezapomenutelné setkání s hereckými legendami:
EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, MILAN LASICA, MILAN KŇAŽKO
(JE součástí divadelního předplatného)
12. 5.
JIŘÍ KOLBABA
diashow Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida
20. 5.
MICHAL NESVADBA
dětská show Michalova brnkačka
31. 5.
SCREAMERS
v novém programu 20 let s vámi

11. 6.
JAROSLAV SVĚCENÝ
koncert houslového virtuóza
doprovodí na klavír Václav Mácha
18. 6.
ŠLÁGR V ZÁBŘEZE: ĽUDOVÍT KAŠUBA
taneční odpoledne

