MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VYŠKOV • LEDEN 2018
út 16. 1. v 19:00| Besední dům | KPH

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÁKY 2018 VE VYŠKOVĚ

Moravské klavírní trio: Jiří Jahoda - housle, Jana Ryšánková - klavír, Miroslav Zicha – violoncello.
Operní sólisté: Iveta Jiříková - soprán, Martino Hammerle-Bortolotti – baryton. Renomované
klavírní trio ve spolupráci s operními sólisty představí svátečně laděný program zaměřený také na
slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. V programu zazní árie ze slavných
Verdiho oper Jana z Arku, Ernani, Attila, Luisa Miller, Pucciniho dramatická Tosca jako protipól
citlivé Cileovy Adriany či lehkovážné a temperamentní Lehárovy Giuditty a v druhé půli na diváky
čekají úchvatné populární operetní melodie a canzony jako jsou Non ti scordar di me, Granada či
jazzový standard Summertime z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Jako hlavní sólovou skladbu trio
uvede průřez hlavními melodiemi Čajkovského baletu Labutí jezero.

V úterý 23. ledna 2018 v 18.00 hodin zahajujeme tradiční „Taneční kurz pro dospěláky“.
Absolvujete celkem 8 vyučovacích lekcí, vždy v úterý v čase od 18.00 – 20.00 hodin. Naučíte se
tance waltz, tango, valčík, foxtrot, čača, rumba, jive, polka, blues. Všechny tance zvládnete
v základním provedení, abyste si mohli dobře zatančit v probíhající plesové sezóně. Tančit
budeme na Aule Gymnázia Vyškov. Bližší informace na tel. 603 213 587, 603 105 689 nebo na
stránkách Taneční školy H+L Vyškov www.tanecvyskov.cz.

út 23. 1. v 19:00 | Besední dům | JAZZ-BLUES

ALEXANDER BONE QUARTET
Alexander Bone (UK) – altsaxofon, Petr Beneš (CZ) – piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Marek
Urbánek (CZ) – bicí. Alexander Bone je teprve 20letý fenomenální altsaxofonista, klavírista,
skladatel, aranžér a producent z Velké Británie. V září 2015 hrál pro miliony diváků na závěrečném
večeru festivalu Proms vysílaného v přímém přenosu na TV kanálu BBC Two. Spolupracuje
s velkými jmény jazzu a popu: Kylie Minogue, Gary Barlow, Liane Carroll & Dave Holland, Nile
Rodgers a Rudimental. V roce 2014 byl korunován jako vůbec první vítěz soutěže BBC – Cena pro
Mladého jazzového hudebníka a v roce 2016 byl zvolen vítězem British Jazz Awards v kategorii
„vycházející hvězda“ jak odbornou porotou, tak hlasováním veřejnosti.

st 24. 1. v 19:00 | Besední dům

TRAVESTI SHOW SKUPINY SCREAMERS S NÁZVEM "112"
Známá travesti skupina Screamers opět přijíždí s nový pořadem, který tentokrát nazvali
"Screamers 112". Těšit se můžete na slečny Dolores, Paulu, Halinu, Lili, Sašu a Láďu, který Vás
provede celým pořadem. Jak samotný název napovídá, v rámci večera se objeví nejrůznější
záchranné složky. Vtipy o policistech, hasičích a lékařích jsou přece věčné. Samozřejmě nebude
chybět spousta známých písniček, scének a krásných kostýmů.

po 29. 1. v 19:00 | Besední dům

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Po mně je veta! Jsem v agónii! Umírám! Jsem mrtev! Již cítím, kterak se lékařství na mně mstí!
Karel Roden v hlavní roli Molièrovy poslední hry. PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ ZE ZÁŘÍ. VYPRODÁNO!

Připravujeme na únor 2018:
17. Dětský karneval
18. Taneční odpoledne
19. Milovat k smrti

21. Zamilovaný sukničkář
27. Hudba v myšlenkách Masarykových (KPH)
28. MUH Trio – Magris-Uhlíř-Helešic (jazz-blues)

Městské kulturní středisko Vyškov, Jana Šoupala 4, www.mksvyskov.cz, www.facebook.com/mksvyskov,
tel. 517 348 809 / 517 330 778, e-mail: mksvy@mksvyskov.cz.
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1, tel. 517 301 310 / 312 / 313.
On-line rezervace: www.mksvyskov.cz.
Kino Sokolský dům: www.kinovyskov.cz.
Změna programu vyhrazena.

