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JAROSLAV SVĚCENÝ – VE ZNAMENÍ TANGA
Emotivní hudba argentinského hudebního mága ASTORA PIAZZOLLY (1921-1992) se stala leitmotivem nového alba 
houslového virtuosa JAROSLAVA SVĚCENÉHO, který ke spolupráci oslovil jednoho z nejlepších českých akordeonistů 
a bandoneonistů LADISLAVA HORÁKA, profesora a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Astor Piazzolla, tvůrce 
stylu ,,TANGO NUEVO“ je fenoménem přelomu tisíciletí. Kromě Piazzollových skladeb na něm také zní TANGO 
POUR CLAUDE jeho pokračovatele Richarda Galliana, které je světově proslulé i díky syntéze tanga s francouzským 
stylem. Jako závěrečný bonus J. Svěcený s L. Horákem natočili i jedno z nejstarších a nejhranějších tang vůbec. Pochází  
z roku 1903, jmenuje se EL CHOCLO (Klas kukuřice) a jeho autorem je Ángel Gregorio Villoldo (1861-1919), který patří  
k zakladatelům tradice tanga v Argentině. Album „IN THE SIGN OF TANGO“ (VE ZNAMENÍ TANGA) má i koncertní 
podobu. Tu bude možné zažít v Kyjově 3. října 2017!

PETR KOLÁŘ – JEDNOU NEBE ZAVOLÁ
Vynikající zpěvák, držitel pěti stříbrných Českých slavíků, interpret řady velkých hitů a úspěšná muzikálová hvězda Petr 
Kolář se představí v klubové sestavě - akustická kytara, klávesy, zpěv. V komorní atmosféře vynikne hitovost Petrových 
písní a síla jeho hlasu. V akustických aranžích zazní všechny zásadní hity jeho kariéry. Koncert je vyprodán, předprodej 
probíhál od 3. srpna.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Uzenářské výrobky, přísady a sukulenty, trdélníky, sýry, výrobky ze dřeva, krůtí maso z farmy, koření, bylinky,  čaje,  
cukrářské a pekařské zboží, domácí nudle, zahradnické potřeby, bezlepkové výrobky. Jedná se o poslední farmářské 
trhy v tomto roce.

SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB

MORAVANKA
je virtuosní dechová kapela, která působí na hudební scéně více jak 40 let a patří mezi nejvyhledávanější ve svém 
žánru. Nezaměnitelný osobitý styl jí vtiskl kapelník, zakladatel, skladatel, aranžér a hlavně vynikající trumpetista Jan 
Slabák. Šest zakládajících členů byli rodáci z Kyjova a jejich učitelem byl Josef Frýbort. V roce 1978 se Moravanka 
stala profesionální kapelou a zapsala se do historie moravské i české dechové muziky. Odehrála přes 7 500 koncertů 
a vydala více jak 70 zvukových nosičů. V roce 2006 byl Jan Slabák uveden do Křesla tradice a slávy za mimořádný 
a tvůrčí přístup k dechové hudbě.

Beseda u cimbálu

EŠTĚ BYLY ŠTYRY TÝDNĚ DO HODŮ
s Cimbálovou muzikou Pavla Růžičky. Budou představeni noví stárci. Přijďte se již tradičně naladit hodově.

VERNISÁŽ VÝSTAVY

BAREVNÁ LYRIKA
Vernisáž výstavy Lenky Dohnalové „Barevná lyrika“. Autorka se k nám vrací po dvou letech. Primární záměr této série 
se týká barev v neobvyklých kombinacích, opakovaným  nanášením  barevných vrstev za účelem kompaktního celku.  
Výstava potrvá do 20. listopadu.

CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK
Představení pro děti mateřských škol a žáky I. stupně základních škol Pravidla slušného chování zpracovaná v krásných 
dětských písničkách Pavla Nováka. Výchovný pořad velmi srozumitelnou formou seznamuje děti se základy slušného 
chování a vztahů mezi lidmi. Začíná se stolováním s praktickými ukázkami. Navazuje seznamování se s malou exkurzí 
do pravěku. Zpívá se o kouzelných slovíčkách „děkuji“ a „prosím“, hovoří se o vlídnosti. Pokud se chceme prát, tak pouze 
v ringu. Zazpíváme si i o tom, že odpadky na zem házet nebudeme. V písničce se dětí dozvědí, že každá příležitost 
si žádá jiné oblečení. Zpíváme i o toleranci mezi lidmi a vzájemném přizpůsobování se. Zatančíme a zazpíváme si 
rokenrol o pozdravech.

MANDARINKOVÝ POKOJ
Účinkují: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Autor: Robert Thomas. Režie: Lubomír 
Vajdička Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům využít divadelní „řemeslo“ v nejlepším slova smyslu. 
Všichni herci mají mnoho převleků (Maroš Kramár až osm!) a předvádějí bravurní herecký koncert. Nejenže herecky 
náročné dílko je podané s lehkostí a humorem, ale také je po dlouhém čase možno slyšet na kyjovském jevišti profesionální 
slovenský jazyk. Představení je vyprodáno, předprodej probíhál od 27. července.

úterý 3.
v 19.30 h
divadelní sál 
předprodej 280 Kč   
na místě 300 Kč        
děti 50 Kč                  

čtvrtek 5. 
v 19 h 
divadelní sál 
vstupné 290 Kč         

pátek 6.
7 – 15 h
před Domem kultury
a městská tržnice

úterý 10. 
v 19 h
divadelní sál     
vstupné 150 Kč   

pondělí 16. 
v 16.30 h
foyer     
divadelního sálu   
vstup volný 

sobota 14.
estrádní sál 
ve 20 h  
vstupné 100 Kč

úterý 17.
v 8.30 h a 10 h 
divadelní sál 
vstupné 50 Kč 
           

 čtvrtek 19.
v 19 h  
divadelní sál  
vstupné 360 Kč  



fotostudio  •  graf ika  •  t isk  •   knihařské zpracování
www.tiskarnakyjov.cz
Kompletní řešení Vašich tiskovin!

VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ  
K 99. VÝROČÍ VZNIKU  
ČESKOSLOVENSKÉ  REPUBLIKY 
Slavnostní akt kladení věnců:
u památníku obětem I. sv. války v Bohuslavicích
u památníku obětem I. a II. světové války v Boršově
koncert dechové hudby Svatobořáci před radnicí v Kyjově
lampiónový průvod od kyjovské radnice k památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia
slavnostní akt kladení věnců u památníku světových válek před budovou Klvaňova gymnázia v Kyjově včetně krátkého 
kulturního programu s vystoupením pěveckého sboru Carmina Vocum pod vedením Maria Kudely
ohňostroj v parčíku u budovy Klvaňova gymnázia

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO NA SEZÓNU 2017/2018
KRUH PŘÁTEL HUDBY
úterý 3. října 2017   JAROSLAV SVĚCENÝ – VE ZNAMENÍ TANGA – mimo předplatné
úterý 7. listopadu 2017      SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR S TRUMPETISTOU LADISLAVEM KOZDERKOU
čtvrtek 7. prosince 2017  ADVENTNÍ KONCERT - ZEMLINSKÉHO KVARTETO

úterý 9. ledna 2018 NOVOROČNÍ KONCERT - KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA A CARMINA VOCUM
úterý 6. února 2018 SOLITUTTICELLI – VIOLONCELLOVÉ KVARTETO
úterý 13. března 2018 RECITÁL JIŘÍHO POSPÍCHALA A PETRA GABLASE
čtvrtek 29. března 2018 KONCERT - KOMORNÍ ORCHESTR MĚSTA KYJOVA S HOSTEM VÁCLAVEM HUDEČKEM  – mimo 
předplatné
úterý 10. dubna 2018 VEČER S FLÉTNOU A KYTAROU -  KOMORNÍ DUO
středa 2. května 2018 JARNÍ SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR – JAROSLAV ŠONSKÝ (Švédsko, ČR)
Cena předplatného za 6 koncertů na celou koncertní sezónu je 700 Kč, děti, studenti a senioři 500 Kč.

KURZ TANCE PRO STUDENTY A UČNĚ ZAČÁTEČNÍKY
Kurz obsahuje 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, zahájení ve čtvrtek 5. října a ukončení v lednu 2018, kurzovné 950 Kč. Na 1. 
lekci nutný společenský oděv. 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
První lekce proběhne v pondělí 2. října 2017 od 19.45 hodin do 22 hodin. Přihlašovat se můžete v předprodeji na Kulturním domě (pondělí - 
pátek 9:00 – 17:00) nebo mailem program@mkskyjov.cz. Proběhne 10 lekcí v estrádním sále Kulturního domu pod vedením tanečního mistra 
Libora Brožíka. Kurzovné je 1.000,- Kč.

   
Připravujeme: 

8. 11. (ST) 19.00 TCHÝNĚ NA ZABITÍ  v předprodeji od 12.9., 9.00h
Představení je vyprodáno.
14. 11. (ÚT) 19.00 dechová hudba SVATOBOŘÁCI                    
21. 11. (ÚT) 19.00 travesti skupina SCREAMERS                v předprodeji od 20.9., 9.00h
22. 11. (ST) 19.00, divadelní sál MICHAL HORÁČEK  „NA CESTĚ“ ANEB PETR HAPKA ŽIJE !!!
Michal Horáček přichází s dalším koncertním projektem. Ten mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili se skladatelem 
Petrem Hapkou.
29. 11. (ST) 19.00, divadelní sál  v předprodeji od 12.9., 9.00h
 VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE A JEHO HOSTŮ

6. 12.  (ST) 19.00, divadelní sál   v předprodeji od 20.9., 9.00h
 VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
           „FOUKNEME DO SVÍCÍ“
Změna programu vyhrazena. 

pátek 27.  

v 17.45 h 
v 18.00 h 
v 17.45 h 
v 18.15 h                    
v 18.30 h                    

v 18.50 h                    


