1. 5. – 30. 6.

20. 5.

SOUTĚŽ

sobota• 18:00
Společenský dům

FESTIVAL

FOLKLOR FUSION FESTIVAL II.

11. ROČNÍK KVETOUCÍ MĚSTO
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2017

DIVADLO UNGELT
Držitelka Českého lva za herecký výkon ve filmu Domácí péče
Alena Mihulová se po letech objeví na jevišti. Spolu s Petrou
Nesvačilovou hrají v komorní komedii o nečekaném přátelství
a cestě ke svobodě. Humorný příběh zakřiknuté knihovnice
a suverénní zlatokopky. Vstupné s místenkou, první polovina sálu:
430 Kč, druhá polovina sálu: 410 Kč. Rezervace od 26. ledna.
Prodej od 3. dubna v T klubu a v TIC.

2. ROČNÍK FESTIVALU ODHALUJÍCÍ SPOJITOST FOLKLORU S JINÝMI HUDEBNÍMI ŽÁNRY.
Musica Folklorica (CZ), Hańba! (PL), CelBoss (F/CZ)
Musica Folklorica, vedená Petrem Pavlincem, vznikla v roce 2001.
Hraje převážně skladby určené pro cimbál s doprovodem. Jejich
specialitou jsou unikátní nástroje jako je BOBROFON, vyrobený ze
střešních tašek. Hańba z polského Krakowa se inspiruje pouličním
folklórem meziválečného období, šraml se vším všudy. Jejich popularita stoupá nečekané vzhůru, o čemž svědčí pozvání na téměř
všechny významné festivaly ve střední Evropě. CelBoss je mezinárodní uskupení v čele se zpěvačkou francouzského původu Céline
Bossu, která se v našem kraji trvale usadila, a v aktuální kapele s ní
hrají Ondřej Růčka, Roman Vavřík, Patrik Beránek a Milan Kratochvíl.
Vstupné v předprodeji: 120 Kč, na místě: 150 Kč. Prodej vstupenek
od 20. dubna do 19. května v T kluba a v TIC.

9. 5.

27. 5.

Termín odevzdání přihlášek je do 30. června 2017.

3. 5.

středa • 19:00

DIVADLO

Společenský dům

SKOŘÁPKA

úterý • 19:00

PŘEDNÁŠKA

kino Panorama

[peru] (PL), + VOLE (Praha) + DJ
Poslední víkend v květnu se uskuteční v rožnovském skateparku
velké závody a v Téčku proběhne tzv. afterparty. Vystoupí [peru], tři
chlapíci z Lublina, kteří kráčejí po liniii hlučných noiserockových kapel, aby se v některých pasážích ponořili více do složitějších rytmů
a vzápětí zabuřili čistý hardcore. Dále zahraje VOLE, pražská kapela s rožnovským bubeníkem, stylisticky se pohybující ve stejných
vodách, akorát hrají několikrát rychleji. Vstupné na místě 100 Kč,
pro účastníky závodů poloviční vstupné.

KLUB CESTOVATELŮ
Další pozoruhodné setkání s jedním z nejznámějších cestovatelů – Jirkou Kolbabou, který se jako správný dobrodruh nemohl vyhnout různým formám plaveb ve slaných či sladkých vodách všech kontinentů.
Vstupné v předprodeji s místenkou: 160 Kč, v den akce a na místě
s místenkou: 190 Kč. Všechny vstupenky jsou již zarezervované.

11. 5.

kino Panorama

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ

DEN MATEK

21. 4. – 28. 6.

Přijměte pozvání na oslavu svátku všech maminek, babiček,
prababiček. V programu vystoupí děti z MŠ Horní Paseky a proběhne filmová produkce. Pořádá T klub - kulturní agentura ve
spolupráci s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm a městem
Rožnov pod Radhoštěm. Vstup zdarma.

16. 5.

úterý • 19:00
kostel Všech svatých

dle otevírací doby MěÚ

Galerie Na Radnici VÝSTAVA

ROŽNOV ZA STARÝCH ČASŮ A DNES

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ K VÝROČÍ 750 LET MĚSTA ROŽNOV P. R.

Výtvarné práce dětí.

2. 5. – 24. 6.

KONCERT

dle otevírací doby Mk

Městská knihovna

VÝSTAVA

ROŽNOV V HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH

CHVÁLA TRUBKY
PRAGUE BAROQUE TRUMPETS

MAREK ZVOLÁNEK, JIŘÍ HOUDEK, MAREK VAJO – trubky
& DANIELA VALTOVÁ KOSINOVÁ – varhany
Tradiční květnový varhanní koncert tentokráte s mistry trubky.
V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnov pod
Radhoštěm se představí žáci ZUŠ. Koncert v rámci projektu Večery s klasikou. Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den akce a na
místě: 150 Kč. Rezervace od 22. listopadu. Prodej od 13. dubna
v T klubu a v TIC.

KONCERT

BETON SKATE CONTEST – AFTER PARTY

JIŘÍ KOLBABA – PLAVBY PO PLANETĚ

čtvrtek • 15:00

sobota • 20:00
T klub

VÝSTAVA V RÁMCI VÝROČÍ 750 LET MĚSTA ROŽNOV P. R.

Výstava fotografií.

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU 2017
www.tka.cz

Pátek 9. června • Kickstarter Ritual – rock Itálie • T klub
Úterý 20. června • Rožnov v historických fotografiích – dernisáž spojena se slavnostním představením publikace Zapomenutá zákoutí • Městská knihovna
Neděle 25. června • Odio – (punk USA), Kutya Harap (crust
CZ) • T klub

Na některé 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. Pokud je to možné signalizuje ji 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.

