PROGRAM NA ZÁŘÍ 2015
Zábřežská kulturní, s.r.o.
SOBOTA PRO ŽENY
SOBOTA 5. ZÁŘÍ, 9.00 – 10.30 hod., malý sál KLUBu. 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 2. září.

DUO ARAMIS
NEDĚLE 6. ZÁŘÍ, 14.00 – 18.00 hod., velký sál KLUBu. Setkání s populární dvojicí
hudebníků ze Zlína, kteří zahrají poprvé v Zábřehu k tanci i poslechu. Duo Aramis
patří k nejsledovanějším, nejoblíbenějším a nejúspěšnějším kapelám účinkujícím v
televizi Šlágr. Neexistuje lepší zábava na nedělní odpoledne! Vstupné: 150 Kč.
UKRAJINSKÁ ODYSEA
ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ, 17.00 hod., kino RETRO. Přednáška filmaře a cestovatele
Martina Matulíka spojená s projekcí autorského krátkometrážního filmu Zakarpatia:
Ukrajinská odysea, který ukazuje duši a svéráz Zakarpatské Ukrajiny v době těsně
před vypuknutím nepokojů a následně válečného konfliktu v této oblasti. Vstupné: 50
Kč.

MÁTE ŽÍZEŇ? ROZTOČTE PIVO!
PÁTEK 11. ZÁŘÍ, 20.00 hod., kino RETRO. Zcela netradiční vernisáž. Na přehlídku
půllitrů, tácků a účtenek zve sběratel pivních suvenýrů Marek Kamlar z Jestřebí.
Suvenýry, které byly za socialismu běžně k vidění, i ty z dob první republiky či
Rakousko – Uherska doplní sběratelské kousky se vztahem k Zábřehu. Otevření
výstavy zpříjemní krátké promítání na téma Doba hospodská aneb Z čeho a jak se
dříve pilo, ochutnávka domácího piva z rukou Marka Kamlara, pivní speciály z
hanušovického pivovaru (pivo zdarma) a muzicírování kapely Wilsne! (rock-blues).
Vstupné dobrovolné.

ROBERT ISRAEL (USA) – KLAVÍR
NEDĚLE 13. ZÁŘÍ, 16.00 hod., kostel sv. BARBORY. Recitál amerického pianisty
Roberta Israela, který je ve světě znám a ceněn především jako autor filmové
hudby. Zahajovací koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2015/2016. Vstupné: 70 Kč
(na slevovou kartu Bravo), 100 Kč, děti do 15 let vstup zdarma.
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ, 16.30 hod., velký sál KLUBu. Úvodní informativní schůzka
účastníků kurzu tance a společenského chování pro začátečníky pod vedením
manželů Evy a Petra Kolčavových, trenérů III. třídy tanečního sportu. Přihlášky na
www.kulturak.info nebo v infocentru, informace podá Dagmar Ziková, tel. 775 915
400, 583 415 400, email: zikova@kulturak.info. Uzávěrka přihlášek 9. září,
omezený počet míst v kurzu!

ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK
SOBOTA 19. ZÁŘÍ, 9.00 – 24.00 hod., OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU. Prodej
jarmarečního zboží, ukázky tradičních řemesel. LUNAPARK, DĚTSKÁ SCÉNA
domu dětí a mládeže Krasohled, aktivity pro děti, tvůrčí dílny, dětské atrakce.
EKOSCÉNA – prezentace provozní techniky a aktivit společnosti EKO servis. Po
celý den pestrý kulturní program pro všechny generace, v němž vystoupí:
CLAYMORE (keltský bigbít), DORO & WARLOCK REVIVAL, ANCIENT DESIRE
(symphonic rock), JULIAN ZÁHOROVSKÝ a SABRAGE (pop rock), BROADWAY
(hudba Vašeho srdce) a DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Zábřeh. Soutěže o ceny,
taneční vystoupení, aerobik, mažoretky, šermíři, ohňová show, skotské a irské tance
a mnoho dalšího. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně burčáku
z Velkých Bílovic a Znojma. Vstup volný.
KÁČA A VODNÍK
PÁTEK 25. ZÁŘÍ, 8.30 a 10.00 hod., velký sál KLUBu. Komediálně laděná klasická
činohra s lidovými písničkami na staročeské motivy. Princ Obláček a princezna
Perlička se pořád jen hádají. Vodník ze zámeckého rybníčku je promění v žabáka a v
leknín a unese je do rybníka u mlýna. Naštěstí zrovna u toho mlýna, ve kterém bydlí
kuchtička Káča… Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i
veřejnost. Připravilo Liduščino divadlo Praha. Vstupné: 40 Kč.
DIVOTVORNÝ MEČ
SOBOTA 26. ZÁŘÍ, 16.00 hod., velký sál KLUBu. Výpravný a dějově velmi bohatý
příběh na motivy pohádky Boženy Němcové plný čar a překvapení. Mladému Vojtovi
se zjeví kouzelný bílý koník a poradí mu, ať se vydá do světa. Po dlouhém putování
najde službu u čarodějnice, kde se stará o koně a úplnou náhodou vysvobodí
zakletého prince. Za odměnu od něj dostane kouzelný divotvorný meč, pomocí
kterého se pokusí vysvobodit krásnou princeznu. Pohádka pro děti od 4 do 10 let.
Délka 60 minut. Připravilo Liduščino divadlo Praha. Vstupné: 70 Kč.

SVÁROVANKA
NEDĚLE 27. ZÁŘÍ, 14.00 – 18.00 hod., velký sál KLUBu. Taneční odpoledne se
slováckou dechovou hudbou Svárovanka ze Strážnice, kterou znají příznivci dobré
dechovky z rozhlasu i televize. Její název je odvozen ze jména vinařské trati v okolí
Strážnice – Svárové. 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.

DEŠTIVÉ DNY
PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ, 19.00 hod., velký sál KLUBu. Americké drama je hrou o síle
přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli
od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u
chicagské policie. V české premiéře se v Divadle Ungelt v těchto rolích představují
RICHARD KRAJČO a DAVID ŠVEHLÍK. Richard Krajčo získal za ztvárnění role
Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci. Vyprodáno.

JITKA ŠURANSKÁ TRIO

PÁTEK 2. ŘÍJNA, 19.00, kino RETRO. Výjimečná zpěvačka a houslistka, držitelka
ceny Anděl v kategorii world music Jitka Šuranská se věnuje interpretaci a úpravám
lidových písní z Moravy. Tato fascinující mladá dáma s houslemi a nádherným
hlasem je už na první pohled na hony vzdálena všem krojovaným folkloristům, přesto
je navýsost patrné, že je v téhle muzice doma jako málokterá jiná. Jedinečné spojení
čistého hlasu lidové muziky a až divokého zvuku houslí! Vstupné: v předprodeji 100
Kč, v den koncertu 150 Kč.

VÝSTAVA V GALERII A KAVÁRNĚ KINA RETRO
MÁTE ŽÍZEŇ? ROZTOČTE PIVO!
Výstava pivních suvenýrů sběratele Marka Kamlara.
Vernisáž 11. září (20.00), potrvá do 18. října 2015.
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:

15. 10.
SIMONA BABČÁKOVÁ a ESTER KOČIČKOVÁ
v divadelní improvizaci DÁMSKÁ HNÍZDA

18. 10.
VÁCLAV HUDEČEK
Martin Hroch & orchestr Barocco sempre giovanne

22. 10.
JAKUB SMOLÍK s kapelou
koncert populárního zpěváka

23. 10.
PAVEL DOBEŠ
koncert stálice české folkové scény

6. 11.
MICHAL HRŮZA a kapela HRŮZY
exkluzivní turné

8. 11.

KOUZELNÁ ŠKOLKA
JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO
nový dětský pořad

26. 11.
ZDENĚK IZER a ŠÁRKA VAŇKOVÁ
jedinečný a nezaměnitelný humor v nové show Furtluftdurch tour

28. 11.
DYMYTRY a hosté
koncert metalových kapel

2. 12.
MICHAL DLOUHÝ, KLÁRA CIBULKOVÁ, KRISTÝNA FREJOVÁ
v divadelním představení CRY BABY CRY

3. 12.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
hlavní host: JITKA ZELENKOVÁ
18. 12.
JIŘÍ KOLBABA
strhující diashow cestovatele rádia Impuls
PŘIPRAVUJEME

MILAN KŇAŽKO
v divadelním představení SHYLOCK

