
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých.
Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit
Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak
jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a
stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve
furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů…
Hrají Krásenští divadelní ochotníci.

3.6. I Koncert ZUŠ
9.6. I Svatba bez obřadu
10.6. I Výstava Kotisa/Ševčík
16.6. I Promenádní koncert ZUŠ Vyškov

5.5. I 10:00 LIKE SHAKESPEARE

10.5. I 19:00 5P LUBOŠE POSPÍŠILA

Besední dům

Č E R V E N

PROGRAM
K V Ě T E N  2 0 2 2

M Ě S T S K É  K U L T U R N Í  S T Ř E D I S K O  V Y Š K O V

KULTURA

www.mksvyskov.cz         mksvy@mksvyskov.cz      +420 517 330 778

3.5. I 19:00 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Besední dům

12.5. I 19:00 DJANGO JET

Besední dům

17.5. I 19:00 VYŠKOVSKÝ BIG BAND

13.5. I 19:00 RADEK JAROŠ: KORUNA HIMÁLAJÍ

Besední dům

Váš oblíbený vyškovský big band se starými i novými úpravami
prověřených swingových ale i světových hitů.
Diriguje Karel Vlach, zpívá Monika Spáčilová, organizačně vede
Lukáš Krejsa, moderuje Luboš Kadlec.

 

Změna programu vyhrazena.
Předprodej vstupenek:
www.mksvyskov.cz
Turistické informační středisko Vyškov, tel: 517 301 310/312/313.
Pokladna MKS Vyškov vždy hodinu před představením.

18.5. I 19.00 MIROSLAV DONUTIL: NA KUS ŘEČI

Besední dům

Před sta ve ní pou ta vým a atrak tiv ním způ so bem při bli žu je hlav ně
mla dé gene ra ci toho to veli ká na svě to vé ho diva dla, pou ka zu je na
to, že není tře ba se obá vat tzv. vel ké kla si ky, a diva del ní mi pro- 
střed ky demon stru je nesmír nou nad ča so vost a aktu ál nost díla
Wil li a ma Shakespeara. Hraje Divadlo StageArt. Zadáno pro školy.

Besední dům
Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále
tvoří kytarista Mirek Linhart (též Yo Yo band, Dr.Max) a o
generaci mladší muzikanti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl (též
Schodiště, Hromosvod, V. Merta, J.Hrubý, V. Koubek, Marsyas...),
bubeník Jakub Nývlt (Sto zvířat, Oskar Petr band), baskytarista
Jakub Červinka (Sto zvířat, Jan Burian band) a perkusista Michal
Hnátek (Divadlo Elf, Jan Hrubý a trio...).

Besední dům
Sesterské duo Kristina & Martina Barta se řadí k nové generaci
českých hudebních talentů asperujících na mezinárodní hudební
kariéru. Kromě pravidelných koncertů v České republice již měly
možnost koncertovat v mnoha evropských zemích v rámci celé
řady hudebních festivalech (Německo, Francie, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko atd.). V rámci svého koncertu se představí
s nevšedním hudebním repertoárem a to nejen z oblasti jazzové
hudby, ale také se svými autorskými skladbami. 

19.5. I 16:30 ZŠ NÁDRAŽNÍ: JARNÍ KONCERT

Besední dům

26.5. I 19:00 MARTINA & KRISTINA BÁRTA

Besední dům JAZZ-BLUES

Klasická pohádka na motivy na motivy K.J.Erbena tentokrát v
muzikálovém podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. Příběh
plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3
do 10 let i pro dospělé.

28.5. I 15:00 OBUŠKU Z PYTLE VEN

17.6. I Screamers: Obludárium
23.6. I Promenádní koncert ZUŠ Ivanovice

KPH

Stanout na všech osmitisícových vrcholech je výzva, která budí
respekt v každém horolezci, který upíše svoji duši těm nejvyšším
horám. Desítky pokusů, kdy se člověk vydává do „zóny smrti“.
Extrémní klima, mráz, vichřice a nedostatek kyslíku. Spousta
těch, kteří se za tímto snem vydali, ho nikdy nedosáhne. Radek
Jaroš je první Čech, který vystoupil na všech 14 "osmitisícovek"
bez kyslíku.

Django Jet je brněnská kapela hrající převážně taneční swing a
francouzský gypsy jazz, který je charakteristický svým houslovo-
kytarovým zvukem. V repertoáru najdete francouzské, české i
americké swingové vypalovačky, proložené instrumentálkami po
vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France.

Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše
se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají
nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel
či kolegů.

Besední dům

20.5., 27.5. I DIVADELNÍ KUKÁTKO

Besední dům

Přehlídka tvorby Literárně dramatického oboru ZUŠ.


