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Na akce T klubu – kulturní agentury si můžete předem rezervovat vstupenky online, a to ihned jakmile se informace objeví na měsíčním plakátě, www.tka.cz nebo na www.facebook.com/www.tka.cz. 
Tuto možnost signalizuje u konkrétního pořadu na našem webu zelená ikona REZERVACE. Další možnosti rezervace: telefonicky na čísle 571 651 233 (T klub) | 571 652 444 (TIC)

nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz (T klub) | ic@roznov.cz (TIC). Rezervace se ruší 5 pracovních dnů po zahájení předprodeje nebo od objednávky.
Předprodej na jednotlivé akce končí vždy den před jejich konáním.

INDIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
Výstava fotografií Karla Thomayera. 

HANA FIALOVÁ – zpěv, JAKUB ŽÍDEK – klavír
VE SLAVNÝCH MELODIÍCH SVĚTOVÉHO 
MUZIKÁLU
NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM 
STAROSTY MĚSTA ROŽNOVA 
Zveme vás na novoroční koncert s přípitkem starosty města 
Rožnova. Přijďte si užít sváteční večer a zaposlouchat se do 
nesmrtelných a líbivých světových melodií.
Šansony světoznámé zpěvačky Edith Piaf a slavné melodie světo-
vých muzikálů zazní v podání zpěvačky a držitelky Ceny Thálie 2014 
za roli Edith Piaf v hudebním dramatu Edith a Marlene Hany Fialové 
za klavírního doprovodu Jakuba Žídka. Vstupné v předprodeji s mís-
tenkou: 100 Kč, v den akce a na místě s místenkou: 150 Kč. Rezer-
vace od 22. 11. Prodej od 16. 12. do 13. 1. 2017 v T klubu a v TIC.

OD ALJAŠKY PO OHŇOVOU ZEMI – 3. ČÁST
KLUB CESTOVATELŮ
Jižní Amerika – jižní část – Argentina, Chile, Uruguay, Brazílie, 
Paraguay. Po Severní a Střední Americe přichází na řadu Jižní 
Amerika, která svými přírodními krásami jistě nezůstane pozadu. 
Naopak, naši cestovatelé zde objevili nádherné přírodní scené-
rie, s jakými se nikde na světě ještě nesetkali. Romča a Marek 
Treterovi si na vlastní kůži ověřili, že Jižní Amerika je skutečně 
kontinentem s mnoha NEJ, a to právem. Vstupné dobrovolné.

DIRTY SOUND MAGNET
ROCK | ŠVÝCARSKO
Z Alp k nám dorazí švýcarští rockeři, jejichž hudba osciluje mezi 
psychedelickou atmosférou a tvrdými rockovými riffy podpoře-
nými muzikantským uměním. Je to jízda od začátku do konce 
a pokud se zadaří, vystoupí před nimi ještě kapela z blízkého 
okolí. Vstupné pouze na místě 50 Kč.

MAFIE A CITY
AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK VAJANOVA Z HALENKOVA
Etienne je úspěšný právník ve středních letech, jehož nejlepším 

přítelem a zároveň největším klientem je boss místní mafie Car-
los Baldini. Carlos je cholerický a špatně zvládá návaly vzteku, 
o to horší je pro Etienna situace, kdy jeho milenkou je Carloso-
va jediná dcera Stephanie. Udržet tento vztah před Carlosem 
v tajnosti je velmi těžké, o to víc, když celou situaci narušuje 
Etiennův zvědavý soused budhista. Komedie Luca Chaumara 
– Mafie a city je plná nečekaných zvratů, omylů a komických 
situací. Rozhodně se nebudete nudit.
Hrají: Petr Štíva, Kristýna Štívová, Jan Václavík a Roman Bláha. 
Režie: Konrád Popel. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 
110 Kč, druhá polovina sálu: 90 Kč. Rezervace od 1. 12. Prodej 
od 4. 1. v T klubu a v TIC.

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY NA KULTURNÍ CENTRUM
Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kul-
turní agenturou zvou ke zhlédnutí výstavy architektonických ná-
vrhů na stavbu rožnovského kulturního centra.
Soutěž na podobu kulturního centra byla ukončena před Vánoci 2016.
Vernisáž se uskuteční 27. ledna v 17:00 ve vestibulu kina Pano-
rama. Výstava potrvá do 20. března 2017. Je přístupná denně 
vždy 1 hodinu před začátkem prvního promítání do 20:00.

E, DRUTTY
ROCK-NOISE | USA | KOPŘIVNICE
Brněnské E si možná pamětníci ještě vybavují – tyhle E jsou ale 
z USA a vydávají debutovou desku na Thrill Jockey. Jejich se-
stavu tvoří zpěvačka a kytaristka Thalia Zedek (ex - Come, Live 
Skull, Uzi), Gavin McCarthy (ex - Karate, Glorytellers) a Jason 
Sanford (ex - Neptune). Předskakovat jim budou kopřivnické 
Drutty hrající noise metal. Vstupné pouze na místě 120 Kč.

Sobota 4. února • Vladimír Merta • koncert a společný běž-
kařský výlet následující den • T klub
Čtvrtek 9. února • Barbora Polášková – Čína • Klub cesto-
vatelů • T klub
Sobota 11. února • Jarda Svoboda Trabandita • koncert 
• T klub
Sobota 18. února • RETROPLES • Společenský dům
Středa 22. února • Clara Nováková – flétna, Monika Knob-
lochová – cembalo • koncert • Společenský dům
Sobota 25. února • Skrytý půvab byrokracie • koncert • T klub
Úterý 28. února • Vysavač – Studio Dva divadlo • Spole-
čenský dům
Pátek 3. března • Rožnováci v záři reflektorů • Společen-
ský dům
Čtvrtek 9. března • Robert Bazika – Albánie, Kosovo • Klub 
cestovatelů • T klub

19. 1. čtvrtek • 19:00 
T klub PŘEDNÁŠKA

20. 1. pátek • 20:00 
T klub KONCERT

26. 1. čtvrtek • 19:00 
Společenský dům DIVADLO

16. 1. pondělí • 18:00 
Společenský dům KONCERT

27. 1.–20. 3. pátek • 17:00
kino Panorama VÝSTAVA

30. 1. pondělí • 20:00 
T klub KONCERT

PŘIPRAVUJEME

4. 1.–29. 3. dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA


