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ŠARIVARY, MOSSKIN
Šarivary je francouzsko-americko-slovenské šansonové trio, jemně protkáva-
né jazzem i world music. Složení: Aude Martin – zpěv, příčná flétna; Chris 
Coleman – kytara, zpěv; Tomáš Ulahel – baskytara a host Christoffer Strandh. 
Mosskin (USA-CZ) je alternativní folkové duo, které až do loňska bylo domácí 
rožnovskou kapelou. Vstupné do 1. února: 110 Kč, v den akce: 130 Kč. 

SEDLÁČKOVO KVARTETO
MICHAL SEDLÁČEK – 1. housle
JAN MACEČEK – 2. housle
VÍT KUBÍK – viola
KAREL CHUDÝ – violoncello
Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii múzických umění v Praze v roce 
2007 a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 
1974-1994. V rámci spolupráce se ZUŠ v Rožnově p. R. se představí žákyně 
Marie Kovářová – housle a Anna Kovářová – klavírní doprovod. KPH uvádí kon-
cert v cyklu Večery s klasikou. Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč, 
v den akce a na místě s místenkou: 150 Kč.

 

HALINA PAWLOWSKÁ
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, 
které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, sami se zeptejte 
na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit! VYPRODÁNO.

JIŘÍ KOLBABA
BHÚTÁN – ZEMĚ HŘMÍCÍHO DRAKA
KLUB CESTOVATELŮ
Už od dětství máme vřelý vztah k pohádkám. Země krále Miroslava existuje. 
Přijměte pozvání do království, které vede osvícený a všemi obdivovaný pa-
novník. Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný turismus teprve 
nedávno. Vstupné v předprodeji s místenkou: 200 Kč, v den akce a na místě 
s místenkou: 250 Kč.

NEIL ZAZA s kapelou (USA)
Neil Zaza je vysoce uznávaný americký, melodický kytarista, známý zejména 
svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderních 
kytarových prvků. Kromě svých vlastních aktivit a koncertů je často vyhledáva-
ným koncertním spoluhráčem světových mistrů np. Steve Vaie, Dweezela Za-
ppy či Joe Satrianiho, které doprovází na turné. Metalová část rockové veřej-
nosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse. Vstupné do 15. února: 
160 Kč, v den akce: 180 Kč. 

JIŘÍ ČERNÝ – DEŽO URSINY
Lohengrin slovenského rocku. Poslechový pořad hudebního žurnalisty Jiřího 
Černého. Vstupné: 130 Kč, studenti: 60 Kč pouze na místě. 

MADAGASKAR
KLUB CESTOVATELŮ
Rozmanitost a malebnost madagaskarské přírody je nezměrná a nad tím vším 
se tyčí téměř panenská krása Národních parků a rezervací. Setkáme se s cesto-
vatelem a dobrodruhem Robertem Bazikou ze Zlína. Přijměte pozvání k výpravě 
na lemury, baby a baobaby (a spoustě dalších zajímavostí). Vstupné dobrovolné.

CO V ROŽNOVĚ NEVISELO
JOSEF BOSÁK
Vystavené fotografie vás seznámí s životem a s lidskými osudy v Arménii a Ná-
horním Karabachu, které zachytil svým fotoaparátem fotograf Josef Bosák. 
Ten tyto země navštěvuje každoročně už pěknou řádku let. Na výstavu vybral 
snímky z let 2007 – 2017. 

DIVOČINOU KANADSKÉHO SEVERU
ANEB JUBILEJNÍ 10. VÝPRAVA
NA JEDNU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ŘEK TSICHU-KEELE-MACKENZIE
KLUB CESTOVATELŮ
Během 700 km dlouhé plavby neobydlenou divočinou se desetičlenná parta 
vodáků musela potýkat s těžkými peřejemi, s extrémními klimatickými podmín-
kami a také s přítomností divokých zvířat – medvědů a vlků. Celou výpravou 
nás prostřednictvím svého vyprávění a fotografií provede cestovatel, biolog 
a dobrodruh Ludvík Schmidt. Vstupné dobrovolné.

PARKER-WELLER-DROBKA TRIO
Formaci tvoří jehoí vedoucí Chris Weller (tenor saxofon a kompozice), Mike Parker 
(kontrabas) a Devin Drobka (bicí a perkuse). Jejich otevřený a svobodný jazzový 
sound, přístupný i běžnému posluchači, vstřebává a mixuje vlivy jazzu, funku, roc-
ku a „popu pro dospělé“. Vstupné do 8. března: 160 Kč, v den akce: 180 Kč.

Úterý 13. března • CANTARINA CLARINETE – Hana Tauchmanová, Jana La-
hodná, Jana Černohouzová – klarinet, Věra Kestřánková – basklarinet • ZUŠ
Pátek 16. a sobota 17. března • JOSEFSKÝ JARMARK • Masarykovo náměstí
Středa 21. března • ŽENA ZA PULTEM 2 – hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser 
• Janíkova stodola
Sobota 24. března • YOU SHOW – PJay, David Mrázek, Denis TV – youtubeři 
• kino Panorama
Úterý 27. března • MANANG PO TŘICETI LETECH – vernisáž • Galerie 
Na Radnici
Úterý 27. března • MANANG PO TŘICETI LETECH – beseda s publicisty a fo-
tografy Zdeňkem a Michalem Thomovými • kino Panorama

2. 2. pátek • 20:00 
T klub 22. 2. čtvrtek • 19:00

T klub

6. 2. úterý • 18:00
koncertní sál ZUŠ KONCERT

KONCERT

8. 2. čtvrtek • 19:00
kino Panorama

DIVADLO

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

16. 2. pátek • 20:00
T klub KONCERT

POSLECHOVÝ POŘAD

15. 2. čtvrtek • 19:00
kino Panorama PŘEDNÁŠKA

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU 2018

26. 2. pondělí • 19:00
T klub PŘEDNÁŠKA

Do 21. 3. dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

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

9. 3. pátek • 20:00
T klub KONCERT


