1. 12.

13. 12.

pátek • 16:30
Masarykovo náměstí

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Pořádá T klub – kulturní agentura pod záštitou města Rožnova pod Radhoštěm ve spolupráci s Deníkem. Pojďme si společně zpříjemnit adventní čas
a letos poprvé se připojme k akci, kterou organizuje Deník po celé České
republice již posedmé. Zapívejte si s námi za doprovodu cimbálové muziky
Polajka. V předvánočním shonu zapomeneme na každodenní starosti, spojíme své hlasy a vykouzlíme krásný hudební zážitek nám všem. Přijďte pobýt,
zazpívat si a ochutnat naši teplou medovinu, svařené víno či čaj.

T klub – kulturní agentura pod záštitou města Rožnova pod Radhoštěm a ve
spolupráci se SVČ zvou na další setkání u příležitosti Rozsvícení vánočního
stromu na Masarykově náměstí. V programu se letos představí Divadlo Kejkle
z Brna. Všechny děti i rodiče jsou zváni do Vánoční tvořivé dílny, kterou pro vás
připravilo SVČ v 1. patře budovy městského úřadu ve velké zasedací síni. V letošním roce si opět děti mohou přinést napsané přání a odeslat naší andělskou
poštou. Poštu pro Ježíška najdete od 16:30 před budovou městského úřadu.

2. 12.

sobota • 19:00
Janíkova stodola

19. 12.

DIVADLO

Spolek Sešlých – Praha. Příběh je poplatný žánru Commedia dell´arte:
chamtivý Pantalone Marek Daniel touží po krásné Isabelle Tatianě Vilhelmové,
ta miluje romantického Leandra Michala Bumbálka, který o ni soupeří ještě s chvástavým Capitánem Pavlem Liškou. Celým dějem provází Harlekýno
Roman Slovák, kterému sekunduje Pantalónova služebná Kolombína Andrea
Marečková. Vstupné s místenkou, přízemí: 390 Kč, balkon: 370 Kč.

7. 12.

Do 2. 1. 2018

KONCERT

Do 19. 1. 2018 Galerie Na Letné

dle otevírací doby MěÚ

VÝSTAVA

přihlášeny v roce 2016 do soutěže Rožnov objektivem.

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2018

KONCERT

Pátek 5. ledna • CO V ROŽNOVĚ NEVISELO – výstava fotografií Josefa Bosáka • Galerie Na Radnici
Pondělí 8. ledna • VAŠEK KOUBEK – koncert • Společenský dům
Čtvrtek 11. ledna • KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM VEVERKA
– hoboj – novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty města Rožnova p. R. • kino Panorama
Čtvrtek 18. ledna • JASON BELL: Jak se žije a pracuje v Kazachstánu – Klub
cestovatelů v angličtině • T klub
Pátek 26. ledna • SLEČNA ANAL PHABET – koncert • T klub
Úterý 30. ledna 2018 • SVAŤA BOŽÁK: Jenom šlapat nestačí – Klub cestovatelů • kino Panorama

Lídrem kapely je Stanisław Słowiński – houslista, aranžér, skladatel, hudební
producent, multiinstrumentalista. Laureát mnoha hudebních cen, spolupracuje s významnými světovými muzikanty jako je například Brian Eno. Pochází
z hudební rodiny, jeho rodiče jsou členy slavné polské etno kapely Muzykanci.
Jeho kapela čerpá z klasiky polského jazzu a zůstává pod silným vlivem bohatsví škál zvuku a košatých forem soudobé hudby. Dávají si za cíl pracovat na
svém unikátním zvuku vystavěném na emocích, které jejich hudba obsahuje.

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 2018

PŘEDNÁŠKA

MODROBÍLÉ TICHO – TAJUPLNÁ ANTARKTIDA II

KLUB CESTOVATELŮ. VYPRODÁNO.
Druhá část pozoruhodného setkání s Antarktidou a s jedním z nejznámějších
cestovatelů – dobrodruhem Jirkou Kolbabou. Vstupné v předprodeji s místenkou: 190 Kč, v den akce a na místě s místenkou: 240 Kč.

VÝSTAVA

ROŽNOV
OBJEKTIVEM
Zveme vás tímto ke zhlédnutí výstavy sestavené ze všech fotografií, které byly

STANISŁAW SŁOWIŃSKI QUINTET – JAZZ

11. 12.

Galerie Na Radnici

za úkol prezentovat své fotografie tím, že volí jedno téma výstavy. Je pak zajímavé
pozorovat různé pojetí jednotlivých autorů. Tentokrát je jednotícím slovem doprava.

Koncert světoznámého houslisty Václava Hudečka, sólisty prestižních světových orchestrů, držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jenž se
stal světovou houslovou legendou, a uznávaného cembalisty Martina Hrocha.
Koncert je uváděn u příležitosti padesátileté umělecké činnosti Václava
Hudečka na světových pódiích. Vstupné v předprodeji s místenkou: 270 Kč,
v den akce a na místě s místenkou: 290 Kč.

pondělí • 19:00
kino Panorama

dle otevírací doby MěÚ

DOPRAVA
Výstava fotografií volného sdružení fotografů Berounští fotorici. Sdružení si dává

VÁCLAV HUDEČEK – housle
MARTIN HROCH – cembalo
& MUSICA MINORE – komorní soubor

9. 12.

KONCERT

Mezinárodní koncert písničkářů dobré vůle, na kterém si v česko-polsko-ruském podání budete moci vyslechnout písně dvou ikon ruského písničkářství
Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy. Kromě toho zazní i vlastní skladby
tria s tématikou lásky a usmíření. Vstupné do 18. prosince 80 Kč, v den
akce 100 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT

sobota • 20:00
T klub

úterý • 19:30
T klub

JIŘÍ VONDRÁK | TOLEK MURACKI | ALJOŠA
KUDRJAVCEV

COMMEDIA DELL´ARTE

čtvrtek • 18:00
kino Panorama

středa • 17:45
hudební altán

www.tka.cz

Pátek 2. února • ŠARIVARI, MOSSKIN – koncert • T klub
Úterý 6. února • SEDLÁČKOVO KVARTETO • místo bude upřesněno
Čtvrtek 8. února • HALINA PAWLOWSKÁ – Manuál zralé ženy • kino Panorama
Čtvrtek 15. února • JIŘÍ KOLBABA – Klub cestovatelů • kino Panorama
Pátek 16. února • NEIL ZAZA • T klub
Čtvrtek 22. února • JIŘÍ ČERNÝ • T klub

Prodej vstupenek probíhá v T klubu nebo v TIC dle otevíracích dob a rovněž online prostřednictvím www.tka.cz.
Předprodej zahajujeme většinou měsíc před konáním akce, u některých vybraných akcí dříve. Je možná také 3denní rezervace, a to pouze online.
Emailové a telefonické rezervace již nejsou možné. Přehled všech aktuálních spuštěných předprodejů naleznete zde: http://www.tka.cz/aktualne-v-prodeji

