
Besední dům

Besední dům

Písničkový pořad je protkaný příběhem, který nás provází na cestách za
dobrodružstvím. Na suchu pod mořskou hladinou, všude máme
kamarády, kteří se společně s námi učí správné věci. Písničky o
zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule děti pobaví
a naučí spoustu nového. Nebudou chybět nejznámější písničky a také na
závěr písnička na přání. Představení je vhodné pro děti od 2 let. 

3. 11. I Jiří Kolbaba - Ukradená země
8. 11. I Check Accordion Trio / KPH
12. 11. I Budeš dělat malé věci (Krakatit) / Divadlo Haná
13. 11. I Budeš dělat malé věci (Krakatit) / Divadlo Haná
14. 11. I Klíče na neděli
19. 11. I Vánoční čas / Divadlo Loudadlo / pro děti
20. 11. I Taneční odpoledne
27. 11. I Ať žijí duchové / Divadlo Haná / rodinný muzikál

4. 10. I 19.00 ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
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1. 10. I 15.00 MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - HURÁ ZA
DOBRODRUŽSTVÍM

Celovečerní zábavný program Zdeňka Izera „Na plný coole“. Pořad, ve
kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným
humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i
zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a
světelnými efekty.

11. 10. I 19.00 LEGENDÁRNÍ HOUSLISTA IVAN
ŽENATÝ S PIANISTOU IGOREM ARDAŠEVEM  

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.

15. 10. I 15.00 O STATEČNÉM JANKOVI

Janek celý život lenoší na peci, a jak už to v pohádkách bývá, od rána do
večera se kolem něj točí jeho máma. Jednou se Jankovi ve snu zjeví
princezna Kačenka, kterou unesl rovnou ze zámku čaroděj Habakuk. Janek
se rozhodne jít Kačenku osvobodit. Lidé z celého okolí se kouzelníka bojí,
protože je zlý a dokáže se proměňovat v nejrůznější obludy a příšery...
Loutky od nejmenšího maňáska, až po čtyř-metrového manekýna vytvořil
Josef Homolka. 

27. 10. I 19.00 SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÝ
KONCERT VYŠKOVSKÉHO BIGBANDU

Besední dům

Zveme vás srdečně na slavnostní vzpomínkový koncert Vyškovského
Bigbandu, který proběhne ve čtvrtek 27. října 2022 od 19 hodin v sále
Besedního domu ve Vyškově.
V rámci koncertu zavzpomínáme na Tomáše Dorazila a Jaroslava Nováka,
kteří nás nedávno opustili. Těšit se můžete na swingové i populární
melodie, Tomášovy skladby a aranžmá a Jardova oblíbená trumpetová
sóla. To vše v podání hostů, sólistů a celého Vyškovského Bigbandu.

Besední dům

Hudebníci světového renomé Ivan Ženatý, jdoucí ve šlépějích Mistra Josefa
Suka, a Igor Ardašev, laureát Pražského jara a nejprestižnějších soutěží v
Moskvě, Paříži, Athénách, Bruselu, vystoupí se skladbami z pera W. A.
Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho. Koncert v rámci koncertního cyklu
Kruhu přátel hudby 2022/2023. Šedá místa jsou blokována abonenty.

13. 10. I 19.00 GRANDE MORAVIA

Legendární filmové melodie Ennia Morricone s videoprojekcí v ojedinělém
spojení cimbálu s orchestrem. Cimbálová muzika, která se prezentuje
netradičním pojetím nejen lidové tvorby, ale i světových melodií. Skladatel,
který zemřel ve věku 91 let v roce 2020, složil filmovou hudbu k více než
500 filmům (známé jsou melodie z westernů např. Tenkrát na Západě z
roku 1968 ad.) a televizním seriálům. Je držitelem Oskara za filmovou
hudbu k filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, kterou nahrál s Českým
národním symfonickým orchestrem. 

Besední dům
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KPH

23. 10. I 14.00 TANEČNÍ ODPOLEDNE SE
SKUPINOU PANORAMA

Taneční odpoledne v neděli 23. 10. 2022 od 14 hodin. K tanci a poslechu
hraje Panorama Vyškov. Prodej vstupenek v předprodeji cena 70 Kč, na
místě 90 Kč. 

25. 10. I 19.00 NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

Besední dům

Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o
tom, co je víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost. I nejstarší
zástupkyně “nejstaršího řemesla” potřebují vědět, co je to marketing,
chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci… Pět dam v nejlepším věku se
přes polední pauzu sluní na lavičce v parku kdesi v New Yorku. Probírají
různá témata, ale my za chvíli pochopíme, že titul Nejstarší řemeslo se
vztahuje právě k nim… Znají se celý život, ví o sobě vše a nikdy se
neopustí. Hrají: Valérie Zawadská, Zuzana Slavíková, Veronika Gajerová,
Jana Švandová / Kateřina 
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