8. 1.

pondělí • 19:00
Společenský dům

30. 1.

KONCERT

KLUB CESTOVATELŮ – SVAŤA BOŽÁK
Svaťa Božák se vrací po pěti letech do amerického pekla jménem RAAM – Race
Across America, cyklistického nonstop závodu dnem i nocí napříč USA. Šílené vedro v poušti, mrazivé hory, spánek dvě hodiny denně, únava, stres, vyčerpání, emoce
a mnoho dalšího člověk zažívá, než protne cílovou pásku. Od Pacifiku k Atlantiku
s časovým limitem pouhých 12dní. Do cíle dojedou jen Ti nejlepší!!! Svaťa je také autorem knihy „Kdo spí, nevyhraje“. Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč, v den
akce a na místě s místenkou: 150 Kč. Prodej od 9. 1. od 8:30 hodin.

Je to harmonika, specifický šišlavý projev, klečení u hraní nebo jeho zvláštní
charisma? Těžko říct, ale rozhodně je Václav Koubek jedním z nejlépe zapamatovatelných českých písničkářů. Veřejně vystupuje od osmdesátých let, většinou
v rámci folkové scény, ačkoli jeho záběr i posluchačstvo je mnohem univerzálnější. Vaškovy písně jsou na první pohled smutné, ale ve skutečnosti obsahují
i radost a samozřejmě naději. Vstupné do 7. 1. 140 Kč, v den akce 160 Kč.

11. 1.

KONCERT

2. 2.

KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
VILÉM VEVERKA – hoboj

18. 1.

5. – 21. 3.

JASON BELL:
JAK SE ŽIJE A PRACUJE V KAZACHSTÁNU

místo bude upřesněno

DIVADLO

DIVADELNÍ SPOLEK CHAOS Z VALAŠSKÉ BYSTŘICE
Komedie o tom, jak nalezený kufřík s obrovskou částkou peněz dokáže rozmetat poklidný život spořádaného manželského páru a vidina bohatství nastartuje
rozpory nejen v rodině samotné, ale postupně do problému vtahuje i ostatní
aktéry. Přijďte se podívat na poněkud netypickou oslavu narozenin v bláznivé
komedii, z typicky anglického prostředí! Osoby a obsazení: Henry Perkins
– Jaromír Veith, Jean Perkinsová – Jana Křesťanová, Betty Johnsonová
– Marie Veithová, Vic Johnson – Jan Závorka, Bill – Miroslav Cáb, Slater
– Josef Rýdl, Davenport – Josef Šturma. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 110 Kč, druhá polovina sálu: 90 Kč. Prodej od 9. 1. od 8:30 hodin.

26. 1.

SLEČNA ANAL PHABET
OTEC ŠKOLA STYXX

Do 19. 1. 2018

VÝSTAVA

dle otevírací doby MěÚ

Galerie Na Letné

VÝSTAVA

ROŽNOV
OBJEKTIVEM
Zveme vás tímto ke zhlédnutí výstavy sestavené ze všech fotografií, které byly
přihlášeny v roce 2016 do soutěže Rožnov objektivem.

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 2018

KONCERT

Koncert místní metalové (přesněji grind/black) kapely a jejích hostů z Kroměříže, kteří hrají hardcore crossover s prvky rapu. Vstupné 50 Kč.

Galerie Na Radnici

…fotografuje od roku 2003, v roce 2004 se stal členem fotoklubu R9 v Rožnově p. R. Od té doby se zúčastňuje různých fotosoutěží a salónů, díky kterým
získal titul AFIAP a EFIAP. Podařilo se mu proniknout na stránky rozličných
magazínů a knih. Stranou nezůstaly ani výstavní síně. Podílel se na společných
výstavách s fotoklubem R9 a dalšími autory, ale představuje se i samostatně.
Od roku 2009 se stává členem ČFFU a v roce 2012 se začlenil do kolektivu
Berounských fotoriků. Pozornost zaměřuje k podobám člověka a k reportáži,
a jelikož se pohyboval dlouhý čas mezi muzikanty, tak jej často zahlédnete
mezi hudebními skupinami, zpěváky a zpěvačkami. Další mohutnou inspiraci
mu přineslo cestování. Nejraději se potuluje po Balkáně a bývalých zemích
Sovětského svazu.
Výstava „Co v Rožnově neviselo“ vznikla vytažením několika fotografií „ze šuplíku“
z cest od roku 2007 po současnost.

PRACHY? PRACHY!!

pátek • 20:00
T klub

dle otevírací doby MěÚ

CO
V ROŽNOVĚ NEVISELO
JOSEF BOSÁK

KLUB CESTOVATELŮ V ANGLIČTINĚ
Jako americký historik a akademik měl Dr. Jason Bell možnost podívat se do Kazachstánu už před rokem, ale jen na tři týdny. Napodruhé se ho místní univerzita
rozhodla zaměstnat na celé čtyři měsíce, jako prorektora pro rozvoj a inovaci. Jak
se pracuje a žije v Kazachstánu, jací jsou Kazaši lidé i kolegové, jak se tam chodí
k lékaři nebo do lázní a jak se konec konců Kazaši staví k samotnému rozvoji a inovaci – to a víc vám Jason rád prozradí, tentokrát v angličtině. Vstupné dobrovolné.

24. a 25. 1.

KONCERT

Šarivary je šansonové trio, jež jemně protkává jazz a world music. Zpěvačka často
mění nejen nástroje na scéně – flétna, akordeon, nuži, ale i jazyky textu. Mosskin
(USA-CZ) je alternativní folkové duo, které až do loňska bylo domácí rožnovskou
kapelou. Ačkoli už hraje jen příležitostně, občas při mimořádných příležitostech,
jako je tento koncert, rádi zahrají oblíbené písně z poslední vydané desky „Time
Left Behind“, i úplně nové pecky. Frontman Chris Coleman je v současnosti aktivnejší spíše jako kytarista pro headlinery večera, Šarivary. Vstupné do 1. února:
110 Kč, v den akce: 130 Kč. Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 2. 1.

PŘEDNÁŠKA

středa a čtvrtek • 19:00

pátek • 20:00
T klub

ŠARIVARY (FR-USA-SK), MOSSKIN (CZ)

NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM STAROSTY
MĚSTA ROŽNOVA p. R.
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nejšťastnějších hudebních spojení na české scéně. Unikátní kombinace hoboje a harfy přináší
doposud málo vídané možnosti. Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč,
v den akce a na místě s místenkou: 150 Kč. Prodej od 14. 12. od 8:30 hodin.

čtvrtek • 19:00
T klub

PŘEDNÁŠKA

JENOM ŠLAPAT NESTAČÍ…

VÁCLAV KOUBEK

čtvrtek • 18:00
kino Panorama

úterý • 19:00
kino Panorama

www.tka.cz

Pátek 2. února • EXPEDIČNÍ KAMERA • kino Panorama
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 • BHÚTÁN – ZEMĚ HŘMÍCÍHO DRAKA – JIŘÍ KOLBABA
– Klub cestovatelů • kino Panorama
Pátek 16. února • NEIL ZAZA & BAND • T klub
Čtvrtek 22. února • JIŘÍ ČERNÝ • T klub
Pondělí 26. února • Klub cestovatelů – MADAGASKAR • 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

