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Na akce T klubu – kulturní agentury si můžete předem rezervovat vstupenky online, a to ihned jakmile se informace objeví na 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.

ROŽNOVÁCI V ZÁŘI REFLEKTORŮ
Beseda s Rožnováky, kteří se stali úspěšnými ve svých oborech.
V pořadu se vám představí: Lukáš Bařák, operní pěvec, jenž v prů-
běhu večera i zazpívá. Tomáš Nečas (Tom Garcy), grafický desig-
nér, kreativní ředitel Usertechu s pobočkami v San Francisku, New 
Yorku i v Praze. Petr Uličný, jenž v ČR a v inovačním centru při MIT 
univerzitě (Boston, USA) vyvinul inteligentní zařízení MouthMouse ur-
čené lidem s hendikepem. Adam Uličný je tvůrcem nezávislého in-
formačního portálu Rožnovák.cz. Pořad moderuje Lukáš Španihel. 
Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč, v den akce a na místě 
s místenkou: 120 Kč. Prodej od 3. 2. v T klubu a v TIC.

ALBÁNIE A KOSOVO – EVROPĚ NA STOPĚ
KLUB CESTOVATELŮ
Albánie: sveřepá a neústupná, bohatá, i když chudá, nádherná, 
přestože plná šrámů. Přijďte se potkat s dobrodruhem a cestovate-
lem Robertem Bazikou ze Zlína. Vstupné dobrovolné.

FLUT (D), NÁRODNÍ DIVADLO (CZ)
FREEJAZZOVÝ KONCERT
Flut je jazzová skupina, která experimentuje s konceptem svobodné 
hudební improvizace ve vlastních originálních skladbách, jež se mění 
z vystoupení na vystoupení. Před nimi vystoupí Národní Divadlo, nová 
freejazzová akvizice z Frenštátu. Vstupné na místě 100 Kč.

BOŽSKÁ SARAH
DIVADLO KALICH
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Jan-
žurová plní dlouholetý profesní sen. Hereckým partnerem Ivy je v tom-
to představení Kryštof Hádek. Režie A. Nellis. Vstupné s místenkou, 
první polovina sálu: 440 Kč, druhá polovina sálu: 420 Kč. Vstupen-
ky jsou již rezervované, možnost rezervovat se jako náhradník.

JOSEFSKÝ JARMARK
Tradiční Josefský jarmark pořádá na Masarykově náměstí v Rož-
nově pod Radhoštěm T klub - kulturní agentura pod záštitou měs-
ta Rožnov p. R. V doprovodném programu se představí cimbálová 
muzika Poštár a VSPT Beskyd, děti ze ZŠ Sedmikráska a Dare-
band, Astmatic, paní Jana Vařejčková a Swing band Jindřicha 
Dořičáka z Rožnova pod Radhoštěm a jeho okolí.

JEDEN SVĚT 2017
Umění spolupráce – 19. ročník Mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů o lidských právech chce připomenout hodno-
tu společného úsilí a sdílení. Pod záštitou města Rožnov p. R. 
V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních 
sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak re-
agovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. Vstupné na jed-
notlivé filmy 50 Kč, permanentka na celý festival 250 Kč.

PAST (PL), IT‘S EVERYONE ELSE (SLO)
Varšavská čtverka PAST hraje postpunk, nebo chcete-li novou vlnu, 
hudbu inspirovanou kapelami jako Joy Division, Suixsie And The 
Bunschees či svými rodáky Siekiera. It’s Everyone Else, slovinské 
duo usazené v Lipsku, se snaží rozbít vaše představy o elektronic-
ké hudbě. Používají dva vokály, dvoje klávesy a bicí samply, které 
spolu dokáží vykouzlit apokalyptickou symfonii, kombinující hluk, 
hardcore, industrial a pop. Vstupné pouze na místě 120 Kč.

INDIE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ
Výstava fotografií Karla Thomayera. 

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. Výstava potrvá 
do 20. března 2017. Je přístupná denně od 17:00 do 20:00. 
Případně dle telefonické domluvy na tel.: 734 366 060.

Sobota 1. dubna • Katarzia – písničkářka • T klub
Úterý 4. dubna • Lukáš Klánský a Ivan Klánský – otec a syn 
u jednoho klavíru – koncert • Společenský dům
Čtvrtek 6. dubna • Od Aljašky po ohňovou zemi – IV. • T klub
Čtvrtek 13. dubna • Bosé nohy v parku – Agentura Harle-
kýn, hrají: Anna Linhartová, rožnovský rodák Radúz Mácha, 
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský • Společenský dům
Středa 19. dubna • Jiří Černý – Rockování • T klub
Čtvrtek 20. dubna • Justin Lavash – koncert • T klub
Středa 26. dubna • Swing band J. Dořičáka • Společenský dům
Pátek 28. dubna • Janáčkova filharmonie Ostrava – zá-
jezd • Beskydské divadlo Nový Jičín
Pátek 28. dubna – Alles, Siksa, Balg – koncert • T klub

PŘIPRAVUJEME V DUBNU 2017

27. – 31. 3. pondělí – pátek
kino Panorama FESTIVAL3. 3. pátek • 19:00 

Společenský dům
TALK SHOW

31. 3. pátek • 20:00
T klub KONCERT

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

27. 1. – 20. 3. dle otevírací doby
kina Panorama VÝSTAVA

17. a 18. 3. pátek a sobota • 10:00 
Masarykovo náměstí

9. 3. čtvrtek • 19:00 
T klub PŘEDNÁŠKA

10. 3. pátek • 20:00 
T klub KONCERT

13. 3. pondělí • 19:00 
Společenský dům DIVADLO


