
Nabízená akce cca termín hlášení

Městské  kulturní  středisko  Kyjov  vás  zve  v  sobotu 16.

června  ve  21  hodin do  letního  kina  v  Kyjově  na
výjimečný muzikál  Frida – malovat  a  milovat  v  podání
sólistů  a  tanečníků  Slovenského  hudebního  divadla.
Muzikál plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a
tance  předvedený  v  nápaditých  kostýmech  na
fantas*ckou  hudbu  s  živým  orchestrem  je  životním
příběhem  legendární  mexické  malířky  Fridy  Kahlo.
Využijte  zvýhodněné  vstupné  420  korun  v  předprodeji
pouze do 15. dubna.

od 26.3 do 13.4.

V úterý 3. dubna v 19 hodin se uskuteční v Domě kultury
v  Kyjově  koncert  dechové  hudby  Fryštácká  Javořina,
která  hraje  písně jak slovácké  a  valašské,  tak  i  českou
klasiku  a  písně  jihočeské.  V  repertoáru  nechybí  ani
skladby moderní a taneční.

od 26.3 do 30.3.

Městské  kulturní  středisko  v  Kyjově  vás  zve  do  Domu
kultury na koncert Chantal Poullain, který se uskuteční v
divadelním sále ve čtvrtek 5. dubna v 19 hodin. Chantal
Poullain  zazpívá v Kyjově nejen své vlastní  písně,  ale  i
tradiční  francouzské  šansony  za  doprovodu  jazzově
laděné  kapely  pod  vedením   věhlasného  českého
muzikanta, skladatel a pedagoga Štěpána Markoviče.

od 26.3 do 4.4.

Pozvání na akce pořádané MKS Kyjov



V  pátek  6.  dubna se  uskuteční  před  Domem  kultury  v
Kyjově  tradiční  farmářské  trhy.  Čeká  na  vás  prodej
uzenářských výrobků, přísad a sukulentů,  trdelníků,  sýrů,
výrobků ze dřeva,  krů<ho maso z farmy,  koření, bylinek,
čajů,  cukrářského a pekařského zboží,  domácích nudlí a
dalšího  zboží.  Další  farmářské  trhy  2018  se  uskuteční  v
pátky: 4. května, 1. června, 7. září a 5. října.

od 2.4 do 5.4.

V  úterý  10.  dubna  v  19.30 vystoupí  v  divadelním  sále
Domu  kultury  v  Kyjově,  v  rámci  Kruhu  přátel  hudby,
Komorní  duo.  Ve  hře  na  flétnu  se  představí  Mariia
Mikhailova a na kytaru Libor Janeček.

od 2.4 do 6.4.

Městské  kulturní  středisko  v  Kyjově  vás  zve  na  koncert
Josefa  Fouska.   Tento  český  spisovatel,  básník,  textař,
humorista,  písničkář,  cestovatel  a  fotograf  známý  z
účinkování v Divadle Semafor vystoupí v kyjovském Domě
kultury ve středu 18. dubna v 19 hodin. V tomto programu
s názvem Zkrátka bez pozlátka zazpívá Josef Fousek písně
nejen staré a žádané, ale i písničky nové.

od 9.4 do 13.4.

Na  závěr  hlášení  bloku  pozvání  na  akce  prosím  uveďte:  Vstupenky  na

jednotlivé  koncerty  můžete  zakoupit  nebo  si  telefonicky  zamluvit  na

pokladně v Domě kultury v Kyjově nebo v Informačním centru v Kyjově. Více

informací na www.dum-kultury-kyjov.cz


