
Elin Špidlová, rodačka z Vyškova, zpěvačka, divadelní, filmová a
muzikálová herečka, zakladatelka kvarteta Bohemia Voice. E.
Špidlová vystupuje například v muzikálu Galileo jako Giana di
Medici, ve kterém alternuje Ivanu Chýlkovou a až to situace
dovolí, vystoupí v muzikálu Hamlet jako královna Gertrůda v
divadle Hybernia. V roce 2012 založila multižánrové vokální
kvarteto Bohemia Voice, které zaznamenalo úspěchy též v
zahraničí.

1. 10. I Míša Růžičková - cesta za dobrodružstvím / pro děti
4. 10. I Zdeněk Izer - Na plný coole
11. 10. I Legendární houslista Ivan Ženatý s pianistou Igorem
Ardaševem / KPH
13. 10. I Grande Moravia - The best film music of Ennio Morricone
15. 10. I O statečném Jankovi / pro děti
20. 10. I Planeta Země
21. - 22. 10. I Trdlinky
23. 10. I Taneční odpoledne
25. 10. I Nejstarší řemeslo / divadlo / v hlavních rolích M. Dolinová,
V. Zawadská ad.
27. 10. I Slavnostní vzpomínkový koncert Vyškovského Bigbandu

29. 7. - 11. 9. I VÝSTAVA "BYLO TU MOŘE..."
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4. 9. I 18.00 NAROZENINOVÝ ŠANSON ELIN
ŠPIDLOVÉ

Výstavní hodiny:   út, st, so 13:00 - 18:00
Výstava zve k meditaci, ztišení a ponoření se do atmosféry místa,
jehož zasvěcení Panně Marii je z vícero důvodů navázáno na
symboliku moře. Jak název výstavy naznačuje, výtvarná díla obou
autorů nostalgicky tematizují zkušenost vykořenění, vzpomínek,
ale i možnosti nového vyjevování a vynořování paměti.
Eva del Risco Koupová (1978) její předkové pocházeli z okolí
Vyškova, v současnosti působí v Praze, kde žije s manželem
Cristianem. Věnuje se výtvarným dílnám pro veřejnost, kresbě,
malbě i kombinovaným technikám. V jejím díle se vrství několik
témat najednou – od tematiky intimního ženství, duchovních
krajin, recyklace fotoarchivů a poslední dobou konceptuální
kresby přírodních útvarů.
Cristian del Risco ( 1976) se narodil na Kubě v Camaguey, rodina
se po změně poměrů rozpadla a část žije např. ve Španělsku.
Cristian žije s manželkou Evou a dětmi Marií a Krištofem v Praze.
Vystavuje velkoformátová plátna, fotografie, grafiky i svou
oblíbenou techniku koláže. Jeho díla v sobě bezděky nesou
paměť a zakódované stopy hispánské kultury i karibského
katolicismu santeria.

9. - 11. 9. I DNY PAMÁTEK
9. 9. Masarykovo náměstí
18:30 3T Projekt
20:00 No limit / Led Zepellin tribute

10. 9. Celodenní historický program v Zámecké zahradě
11:00 - 22:00
rytíři, žongléři, divadlo pro děti, ohňová show, šermíři, historická
hudba, historické atrakce a mnoho dalšího...

 

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.

22. 9. I 19.00 LADISLAV ZIBURA: NAPOSLEDY
PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII

Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav se na podzim vrací
do Vyškova. Tentokrát se vydáme za krásnou krajinou, sovětskou
nostalgií a pohostinnými lidmi Kavkazu. Přijďte, bude legrace!

Excentrický poutník Ladislav Zibura se v létě 2017 vydal probádat
Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet,
situace se mu však brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík
zrovna otráví alkoholem, zabloudí na minové pole nebo
zachraňuje život štěňátek, vším proplouvá s neobyčejnou
lehkostí. Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je
svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého
se budete smát od začátku až do konce. Nečekejte popisy
historie nebo památek. Cestovatelská projekce Ladislava Zibury
je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
 

Besední dům

27. 9. I 19.00 KRÁLOVNY

Hřbitovní kostel Panny Marie

Hřbitovní kostel Panny Marie

Hrají: Vilma Cibulková, Jana Boušková/Martina Hudečková,
Karolína Půčková.

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii,
ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, by se za
normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt havárie
vodovodního potrubí, ke které dojde v jednom z lázeňských
křídel.
Každá z hrdinek má odlišný problém, přesto však mají cosi
společného – všechny byly v nedávné době vystaveny zlomovým
životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit
se žít své nové životy.

 

Besední dům


