7. 5. 2019
Úterý 19:00

JIŘÍ POSPÍCHAL A JEHO ŽÁCI
Narozen v roce 1976 ve Znojmě, v roce 2002 zakončil studium na JAMU v Brně. Ve stejném roce se stal zástupcem
koncertního mistra České filharmonie. Mezi lety 2011 a 2014 byl koncertním mistrem a uměleckým šéfem
Pražského komorního orchestru bez dirigenta. V současnosti je koncertním mistrem Národního divadla Brno a
pedagog. Jako sólista vystupuje s předními českými tělesy Pražským komorním orchestrem, Plzeňskou filharmonií,
Komorní filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií Olomouc a soubory Czech virtuosi, Musicou Bohemicou a
Collegiem českých filharmoniků. Jako host spolupracuje s jihokorejským Seouloratorio ve funkci koncertního
mistra. V současné době se Jiří intenzívně věnuje i pedagogické práci a po spolupráci s Mezinárodní konzervatoří
Praha pokračuje jako pedagog na Konzervatoři Brno a dále na Slovácké základní umělecké škole v Uherském
Hradišti, ve funkci ředitele. Plně si uvědomuje nutnost dávat šanci mladým talentům, prezentovat je a podporovat
stejně tak, jak také jemu samotnému se dostalo v počátcích kariéry takové podpory od svých vzorů.
Kde: Městské kulturní středisko Kyjov - Divadelní sál
Vstupné: 180 Kč / 130 Kč sleva studenti, senioři / 50 Kč děti

14. 5. 2019
Úterý 19:00

Dechová hudba VRACOVJÁCI
Vracovjáci začali svou historii psát v létě roku 1990 a již v roce 1992 pod vedením známého dirigenta Jiřího Volfa
kapela připravila svou první profilovou kazetu a CD Pěkná chvilka. V roce 1998 se Vracovjáci stali vítězem XIII.
ročníku soutěže a nositelem titulu Vítěz ZLATÁ KŘÍDLOVKA. Zatím poslední nahrávku se zpěvy, album Pod
ořechama vydala kapela v roce 2003. Mezitím kapela několikrát vystupovala i v České televizi, účinkovala na všech
významnějších festivalech a přehlídkách dechových hudeb nejen v České republkice, ale i v zahraničí. V roce 2005
kapela pokřtila nahrávku složenou z orchestrálních melodií s názvem A jedem...
Kde: Městské kulturní středisko Kyjov - Divadelní sál

Vstupné: I. Kategorie: 150 Kč

16. 5. 2019
Čtvrtek 20:00

PETR VONDRÁČEK & KNEZAPLACENÍ
Tento večer se kyjovským sálem prožene žánrová smršť. Kapela Knezaplacení nabídne v první půli večera kromě
country i spirituál, po přestávce program vyvrcholí recitálem pianisty, zpěváka a showmana Petra Vondráčka,
takže klasický rock´n´roll, blues, soul i trochu toho popíku.
Kde: Městské kulturní středisko Kyjov - Divadelní sál
Vstupné: I. Kategorie: 250 Kč

25. 5. 2019
Sobota 10:00

KYJOVSKÝ ŠKOPEK
3. ROČNÍK FESTIVALU POCTIVÉHO PIVA, DOBRÉHO JÍDLA, BOHATÉHO PROGRAMU A NEVŠEDNÍ ZÁBAVY

Možnost ochutnat 25 druhů piv. Od 10 hodin hrají kapely: BIGBITY ROCK, ŠUFA, LEWIS CREAVEN BAND,
MEGAPHONE, JAREK FILGAS A JEHO BAND. Bohatý doprovodný program: Soutěž v pojídání knedlíků a
další soutěže, atrakce Bungee running, simulátory F1, virtuální realita (Beat Saber, skok z mrakodrapu,
horskou dráhu nebo třeba potápění se žraloky), předváděcí akce motocyklů s možností vyzkoušení.
Skákací hrad, tetování, malování na obličej pro děti. Stylová „chill out“ odpočinková zóna s možností
zapůjčení vodní dýmky. Akce se uskuteční za každého počasí pod obřím stanem.
Kde: za Domem kultury
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let ZDARMA v doprovodu dospělého s platnou vstupenkou

2. 6. 2019
Neděle 16:00

20 LET GRANDE MORAVIA
Grande Moravia Vás srdečně zve na speciální koncert ku příležitosti svého 20. jubilea!
Těšit se můžete na skvělý program. Nebude chybět známý český muzikálový zpěvák Bohuš Matuš, ani úžasné dívčí
trio Tři barvy, ve složení: Eliška Trtíková, Mária Bikárová a Lucie Bikárová. Pogratulovat přijde se svým koncertním
vystoupením také Mistříňanka Antonína Pavluše. Jste všichni srdečně zváni.
Předprodej vstupenek: pokladna Domu kultury Kyjov, IC Kyjov, na tel.č. 518612378, 731612643
Kde: letní kino Kyjov
Vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 350 Kč

8. 6. 2019
Sobota 20:00

NOC NA KARLŠTEJNĚ
V kyjovském letním kině uvede Městské kulturní středisko jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých
muzikálů Noc na Karlštejně. Půvabná komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž podle údajného
zákazu nesměly přebývat ženy, je plná slavných hitů Karla Svobody. Tento skvost české muzikálové scény bude
uveden v podání Městského divadla Brno.
Kde: Letní kino Kyjov
Vstupné: vstupenky zakoupené do 31. března 490 Kč; 1. dubna - 31. května 550 Kč; 1. - 8. června 630 Kč

10. 6. 2019
Pondělí 20:00

CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - KONCERT NÁRODŮ
JANA BOUŠKOVÁ / harfa, MARTIN NOVÁK / lesní roh, BARBARA MARIA WILLI / kladívkový klavír
Program: Nikolaus von Krufft, Joseph Haydn, Jan Ladislav Dusík
Salonní kultura ve službách diplomacie
Kde jsou ty zlaté časy, kdy vysoce postavený úředník komponoval na profesionální úrovni? Kdy právník Nikolaus
von Krufft plnil přes den povinnosti hlavního sekretáře pořadatele vídeňského kongresu knížete Metternicha a
večer se vytáhl s čerstvě zkomponovanou sonátou? Kde jsou ty časy, kdy hudební salóny navozovaly atmosféru
pro dohadování mírových podmínek? Kdy diplomat Charles de Ligne mohl směle prohlásit, že jen zábavou se
dosáhne míru? Kde jsou ty časy, kdy kultivovaný dialog o kvalitách zavedené hvězdy (J. Haydn) a o nových
trendech mladých virtuosů (J. L. Dusík) spolu vedli političtí antigonisté?
A co dnes? Zapůsobí kouzlo hudby a kouzlo tehdy oblíbených nástrojů (horna, kladívkový klavír a harfa)
diplomaticky i na nás a naše spory?
Ve spolupráci s městem Kyjov.
Kde: Zámek Milotice, Freskový sál

Vstupné: 250 / 150 Kč

18. 6. 2019
Úterý 19:30

CONCENTUS MORAVIAE
XXIV. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - KONCERT NÁRODŮ
ALBA REGIA STRING QUARTET
Program: Zoltán Kodály: Smyčcový kvartet č. 2, Gyӧrgy Selmeczi: Smyčcový kvartet č. 3, Joseph Haydn: Smyčcový
kvartet č. 2, op. 76
První polovinu svého programu věnuje maďarský ansámbl Alba Regia String Quartet dílům svým rodáků: Zoltánovi
Kodálymu se dostalo základů hry nejen na klavír, ale i na housle, violu a violoncello. Tyto skvělé předpoklady pro
kompozici komorní smyčcové hudby umocnila jeho obliba v melodice maďarské lidové písně; výsledkem byla
dvojice kvartetů, které dodnes patří k pilířům kvartetních repertoárů. Třetím ze čtveřice smyčcových kvartetů
představí soubor dílo renesanční osobnosti, skladatele, dirigenta a klavíristy Györgyho Selmecziho, který se v
našem regionu před dvěma lety skvěle uvedl režií Verdiho Nabucca v ND Brno. Ze Székesfehérváru, jemuž se
latinsky říká Alba Regia, nás stejnojmenné kvarteto přenese do Monyorókeréku v Hradsku na panství knížete
Erdödyho, kterému Joseph Haydn věnoval svůj op. 76, šestici smyčcových kvartetů považovaných za vrchol jeho
komorní tvorby.
Kde: Dům kultury Kyjov, Estrádní sál

Vstupné: 250 / 150 Kč

3. 8. 2019
Sobota 18:00

ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV

23.ročník

vystoupí:
• Old Boys Poutníci
• Erik Veverka – Llaericc (účastník Folk.kvítku)
• Pavlína Jíšová & Bababand
• MATADOŘI
• Malá cimbálová muzika ZUŠ Kyjov
• Lenka Slabá
• Žalman & spol
• Nezmaři.
Laskavým slovem bude provázet Pepa

