7. 3.

středa • 16:00
kino Panorama

23. 3.

PREZENTACE

Projekt představí a budou o něm diskutovat jeho autoři z Archteamu.

8. 3.

Projekt Mooncup Accident Jana Klamma, to jsou hlasy, diktafony, kytara,
zvukové hračky, piezosnímače i neurotické pohyby, které rozvíjejí etiku smetiště. Säkkikangas kombinuje elektroniku a hlas, terénní nahrávky a beaty, noise a silence. V triu Naše ano se sešli členové skupin Zablouduil(a), Massola,
Ruinu, čili dva saxofony a syntezátor. Vstupné do 22. března: 80 Kč, v den
akce: 100 Kč.

PŘEDNÁŠKA

DIVOČINOU KANADSKÉHO SEVERU

KLUB CESTOVATELŮ
Vyprávění vsetínského učitele, dobrodruha, biologa a vodáka Ludvíka Schmidta
o cestě s partou vodáků po řekách kanadského severu. Vstupné dobrovolné.

9. 3.

pátek • 20:00
T klub

24. 3.

KONCERT

Do 21. 3.

KONCERT

27. 3.

Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete ve své koncertní činnosti čerpá z repertoáru původně určeného pro klavír, orchestr, swingovou kapelu a další nástroje.
Jinými slovy klasické úpravy nejznámějších světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického, populárního i jazzového charakteru, ovšem
také vlastní úpravy populárních skladeb. Ve spolupráci se ZUŠ v Rožnově p. R.
se představí její žáci. Kruh přátel hudby uvádí koncert v rámci cyklu Večery s klasikou. Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den akce a na místě: 150 Kč.

VÝSTAVA

úterý • 17:00 • vernisáž
Galerie Na Radnici

VÝSTAVA

MANANG PO TŘICETI LETECH

Jedna generace v životě himálajské vesnice. Vernisáž za účasti autora Zdeňka
Thomy. Výstava potrvá do 27. června 2018. Otevřeno dle otevírací doby MěÚ.

27. 3.

pátek a sobota
Masarykovo náměstí

úterý • 19:00
kino Panorama

BESEDA

BESEDA – MANANG PO TŘICETI LETECH

JOSEFSKÝ JARMARK

Beseda s publicistou a fotografem Zdeňkem Thomou o výstavě otevřené
v Galerii Na Radnici, která obsahuje ojedinělý výstavní soubor třicet let starých a současných srovnávacích fotografií z Nepálu ukazujících, jak se z odlehlé a zaostalé himálajské vesnice Manang stalo významné turistické centrum a jak tato změna ovlivnila životy místních obyvatel. Vstupné v předprodeji
i na místě: 50 Kč.

PÁTEK 16. 3. • 8:00 – 20:00 / SOBOTA 17. 3. • 8:00 – 14:00
Po oba dny více než stovka prodejců nabídne tradiční jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky, množství občerstvení a mnoho dalšího zboží. Pro děti bude opět připravena tvořivá
dílna, která jim umožní si zdarma vyzkoušet některou rukodělnou tvořivou techniku a odnést si vlastní výrobek z jarmarku na památku.

21. 3.

Galerie Na Radnici

Snímky fotografa Josefa Bosáka z let 2007 – 2017.

HANA TAUCHMANOVÁ – klarinet, JANA LAHODNÁ – klarinet
JANA ČERNOHOUZOVÁ – klarinet a VĚRA KESTŘÁNKOVÁ – basklarinet

středa • 19:00
Janíkova stodola

dle otevírací doby MěÚ

CO V ROŽNOVĚ NEVISELO

CANTARINA CLARINETE

16. a 17. 3.

YOUTUBE NAŽIVO

YOU SHOW je youtuberská akce založená na interakci mezi vystupujícími a diváky. Show je plná rozhovorů, challengí, tasků a hudby. Prvním účinkujícím je
Pjay. Kromě moderování ZNAČKOVÉ SHOW je tvůrcem vlastních videoklipů
s písničkami Učitel, Tak pojď nebo Kouzlo Vánoc, z nichž ta první má 4,7 milionu zhlédnutí. Dále vystoupí youtuber Denis TV a dailyvlogger David Mrázek.
Vstupné v předprodeji s místenkou: 150 Kč, v den akce a na místě s místenkou: 170 Kč.

Weller-Parker-Drobka Trio je dynamické hudební těleso věnující se dle vlastních
slov „nebojácnému průzkumu kapelové improvizace“. Seskupení tvoří kapelník
Chris Weller (tenor saxofon a kompozice), Mike Parker (kontrabas) a Devin Drobka
(bicí a perkuse). Otevřený a svobodný jazzový sound, přístupný i běžnému posluchači, vstřebává a mixuje vlivy jazzu, funku, rocku a „popu pro dospělé“. Vstupné
do 8. března: 160 Kč, v den akce: 180 Kč.

13. 3.

sobota • 17:00
kino Panorama

YOU SHOW – DAVID MRÁZEK, PJAY, DENIS TV

PARKER-WELLER-DROBKA TRIO

úterý • 18:00
koncertní sál ZUŠ

KONCERT

NAŠE ANO, MOONCUP ACCIDENT,
SÄKKIKANGAS

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU KULTURNÍHO CENTRA
čtvrtek • 19:00
T klub

pátek • 19:30
T klub

PŘIPRAVUJEME V DUBNU 2018

DIVADLO

ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI

DIVADLO KALICH
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!
Současný přední divadelní autor Petr Kolečko, jehož hry se pro řadu diváků
stávají přímo kultem, napsal hru přímo na tělo hereckým legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi. Dva herci ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka
v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! Vstupné
s místenkou, přízemí: 390 Kč, balkon: 370 Kč.

www.tka.cz

Sobota 7. dubna • JEER, HUNDRED DAYS • T klub
Úterý 10. dubna • PETROF PIANO TRIO – Jan Schulmeister – housle, Kamil
Žvak – violoncello, Martina Schulmeisterová • klavír – ZUŠ
Pondělí 9. až pátek 13. dubna • JEDEN SVĚT • kino Panorama
Pátek 13. dubna • KITTCHEN, AID KID • T klub
Čtvrtek 19. dubna • JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ • T klub
Středa 25. dubna • Studio Dva – VZHŮRU DO DIVOČINY – hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Kristýna Nováková • Janíkova stodola
Čtvrtek 26. dubna • Klub cestovatelů – Írán • T klub
Pátek 27. dubna • JUSTIN LAVASH • 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

