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CRY BABY CRY
ŠVANDOVO DIVADLO
Pět žen se v populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit 
svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? Divadelně 
zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého se o to pokusí. Změnit 
svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Fre-
jová, Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Marti-
ny Krátké. Vstupné s místenkou, přízemí: 410 Kč, balkon: 390 Kč.

Z ROŽNOVA DO SVĚTA – CHYTŘE, LEVNĚ, ČASTO
KLUB CESTOVATELŮ – HANA MACHALOVÁ
Praktický návod na levné cestování šitý Rožnovu na míru. Než si koupíte 
svou letní dovolenou – přijďte se podívat na možnosti, o kterých jste možná 
dosud neměli tušení. Přednáší Hana Machalová, která boří mýty o tom, že 
cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Ukáže všechny fígle, 
jak získat levné jízdenky, letenky a ubytování. Doporučujeme si vzít notýsky 
na poznámky – jde o velmi praktickou přednášku, kde si každý něco najde. 
Vstupné v předprodeji s místenkou: 130 Kč, v den akce a na místě s mís-
tenkou: 150 Kč.

DEN MATEK – LAM TRIO
T klub - kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny 
maminky, babičky a prababičky. Koncert prvorepublikového swingového tria 
hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století k oslavě svátku všech 
maminek, babiček, prababiček. Svátku, který vzdává poctu mateřství.

JORDÁNSKO A LIBANON
– Z TAK TROCHU JINÉ PERSPEKTIVY
KLUB CESTOVATELŮ
Zajímá vás, jak se žije za branami uprchlického tábora? A jak vypadá život 
ve slumu na předměstí Bejrútu – několikrát vybombardované „Paříže Blízkého 
východu“ blyštící se moderními prosklenými budovami stejně jako mozaikami 
tradiční architektury? Od Kateřiny Procházkové, která tam působila jako hu-
manitární pracovnice, se dozvíte, jak vypadá vánoční šílenství v Libanonu, kam 
se vydat, když si chcete zalyžovat a hodinu na to už ležet u moře, nebo kde 
rozhodně nepřecházet řeku Jordán. Vstupné dobrovolné.

GET YOUR GUN (DK), INSECT ARK (USA)
S temným srdcem pro blues se stonerovými momenty, jsou GET YOUR GUN 
perfektní způsob, jak vklouznout do nekonečného prostoru. Dánská kapela 
vytváří ohromující atmosféru hudbou, která má stejnou náladu jako eroticky na-
bité černé duše Nicka Cavea nebo Gun Club. Zvukový záznam podivné lidské 
nátury? Ženské duo INSECT ARK splétá dohromady delay, bubny, zkreslenou 
basu a syntezátor a vytváří tak zvukovou hradbu, která je jak nepříjemně intim-
ní, tak ledově chladná. Zkrátka něco pro fanoušky Earth, Oranssi Pazuzu nebo 
Swans. Vstupné do 17. 5. 150 Kč, v den akce 180 Kč.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů. Přijďte 
si nakoupit čerstvou zeleninu, mléčné výrobky, med nebo něco jiného. Akce 
probíhá v rámci Leaderfestu.

MANANG PO TŘICETI LETECH
JEDNA GENERACE V ŽIVOTĚ HIMÁLAJSKÉ VESNICE
Ojedinělý výstavní soubor třicet let starých a současných srovnávacích foto-
grafií z Nepálu ukazuje, jak se z odlehlé a zaostalé himálajské vesnice Manang 
stalo významné turistické centrum a jak tato změna ovlivnila životy místních 
obyvatel. Výstava publicistů a fotografů Zdeňka a Michala Thomových.Výstava 
potrvá do 27. června 2018 v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově 
náměstí. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 
hodin. 

Pátek 1. června • KULTRA!, CACIB DORTMUND (SK) • T klub
Čtvrtek 7. června • JASON BELL – Jak se učí, pracuje a žije v Kazachstánu 
• T klub
Sobota 9. června • SLAVNOSTI VÍNA • pěší zóna u Společenského domu
Úterý 19. června • TOMÁŠ PALUCHA, HILL DUNES (USA) • T klub
Čtvrtek 21. června • SETKÁNÍ JUBILANTŮ • Hotel Energetic

sobota 30. června • 14:00–23:00 – „Teslácké náměstí”

VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 2
ZUBY NEHTY, EX EXTEMPORE a domácí kapely.

pátek 13. července • 20:00 – pódium, městský park u altánu

FERNANDO SAUNDERS s kapelou (USA)
Koncert amerického baskytaristy a zpěváka.

neděle 15. července • 18:00 – hudební altán

BYSTŘIČANKA
Koncert dechové hudby z Valašské Bystřice.

neděle 29. července • 18:00 – hudební altán

FOJTI
Koncert valašské folkrockové kapely.
Jako host vystoupí folklorní zpěvačka Eva Porubová.

neděle 5. srpna • 18:00 – hudební altán

PTAKUSTIK
Koncert kapely s rožnovským frontmanem Tomášem Ptáčkem.

sobota 11. srpna • 17:00 – Amfiteátr Na Stráni

29. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
HANA A PETR ULRYCHOVI a skupina JAVORY BEAT  •  TiNG
ANNA K.  •  TATA BOJS

neděle 19. srpna • 18:00 – hudební altán

RENÉ SOUČEK
Koncert písničkáře z Frýdku-Místku hrající vlastní tvorbu na kytaru a ukulele.

2. 5. I středa • 19:00 
Janíkova stodola 23. 5. I středa • 10:00 – 17:00

pěší zóna u Společenského domuDIVADLO

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

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU 2018

18. 5. I pátek • 19:30
T klub KONCERT

17. 5. I čtvrtek • 19:00
T klub PŘEDNÁŠKA

Do 27. 6. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

13. 5. I neděle • 15:00
kino Panorama SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ

10. 5. I čtvrtek – 19:00
kino Panorama

PŘEDNÁŠKA

KULTURNÍ LÉTO 2018


