
PROGRAM
Ú N O R  2 0 2 3

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

XXXI. reprezentační ples Města Vyškova. Pořadem provází
Zbyněk Loucký, k poslechu hraje Panorama Vyškov. V průběhu
večera vystoupí Taneční škola H+L Vyškov a taneční klub Kometa
Vyškov.

2. 3. I Sportovec roku
4. 3. I O princezně, která ráčkovala / pro děti
7. 3. I Brněnský Mozart Radek Bagár / KPH
23. 3. I Kollárovci: CZ Tour 2023 / koncert
25. 3. I Michal Nesvatba: Michal na hraní
26. 3. I Budeš dělat malé věci (Krakatit) / repríza / divadlo Haná
29. 3. I Oskar a růžová paní / divadlo

6. 2. I 19.00 NIKDY NENÍ POZDĚ

B Ř E Z E N

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

3. 2. I 19.30 XXXI. MĚSTSKÝ PLES

Jana Paulová a Václav Vydra jako filmová dvojice trhají divácké
rekordy, kdykoli se objeví na obrazovce, ovšem na divadelním
jevišti se spolu setkávají až nyní. Dlouho totiž hledali natolik
dobrý komediální text, který by byl pro tak výjimečnou spolupráci
dostatečným důvodem. Takový text našli v důmyslně vystavěné
komedii Norma Fostera Nikdy není pozdě. Dává vyniknout
ohromnému komediálnímu talentu obou herců, zároveň má i
ztišené tóny k zamyšlení. Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní
cesty se v průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou,
ale pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu
osudovému setkání… Jana Paulová a Václav Vydra se v tomto
příběhu objeví dohromady v šesti rolích! 

16. 2. I 19.00 HUDBA KRÁLOVSKÝCH DVORŮ

 

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.

Besední dům

Besední dům

Společenský klub kasáren Dědice Vyškov

27. 2. I 19.00 HVĚZDNÉ MANÝRY

Besední dům

Duo oblíbených barokních nástrojů, které nesměly chybět
na žádném královském dvoře a jejichž souzvuk byl
neodmyslitelnou součástí zámeckých komnat, vytvoří
krásnou atmosféru. Richard Závada - theorba, Jakub Michl -
viola da gamba. 
Richard Závada studoval loutnu na Akademii staré hudby při
FF MU v Brně, na Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon a na JAMU v Brně.
Dlouhodobě se věnuje hře na historické nástroje a od roku
2006 je uměleckým vedoucím skupiny Bakchus, zabývající se
interpretací středověké hudby. Jakub Michl vystudoval
violoncello na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila,
hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, violu da gamba na Trinity College of Music v Londýně
u Alison Crum a Vittoria Ghielmiho na Mozarteu v
Salzburgu. 

Blokovaná šedá místa jsou obsazena abonenty po celou
sezonu 2022/2023.

KPH

11. 2. I 15.00 PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král oceňuje její moudrost,
ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má k němu přijet
přijet - nepřijet, ani v noci - ani ve dne, být ustrojená -
neustrojená, a přinést s sebou dar - nedar! Mančina maminka se
bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá Mančinka se ale nelekne a
pan král brzy zjistí, že láska je nade všechno na světě. V pohádce
jsou veselé písničky. Pro děti od 3 do 11 let. Délka 60 minut.

Besední dům

Bláznivá fraška odehrávající se v luxusním apartmá hotelu v
Palm Beach v roce 1942.
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška,
že by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru
Feydeau. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm
Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na
podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se
neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a
pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné umělkyně
se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k
fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Hraje
Divadelní společnost Háta. V hlavních rolích: Lukáš Vaculík,
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Kamila Špráchalová.

2. 2. I 19.30 VÝCHOVNÉ KONCERTY ZUŠ VYŠKOV VE
SPOLUPRÁCI S MKS VYŠKOV

Sokolský dům

ZUŠ Vyškov pořádá ve spolupráci s MKS sérii výchovných
koncertů pro školy a veřejnost.


