7. 4.

sobota • 19:30

25. 4.

KONCERT

T klub

CHOROBOPOP, JEER, HUNDRED DAYS

9. – 12. 4.

STUDIO DVA DIVADLO
Příběh manželů Alice (Jana Krausová) a Jindřicha (Karel Roden), které jste
si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje. VYPRODÁNO.

26. 4.

FESTIVAL

27. 4.

3. 4. – 23. 4.

JAN SCHULMEISTER – housle, KAMIL ŽVAK – violoncello,
MARTINA SCHULMEISTEROVÁ – klavír

V RÁMCI FESTIVALU PROBĚHNOU DVĚ VÝSTAVY.
ŽENY BEZ HRANIC představuje komiksové zpracování čtyř skutečných životních příběhů žen původem z Tuniska, Sýrie, Čečenska a České Republiky.
Komiksy odhalují některé z aspektů života těchto žen.
MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED byla vytvořena z prací středoškolských studentů a studentek, jež měli za úkol vytvořit libovolný výstup, ve kterém
představí své názory na migraci a menšiny žijící v České republice a především
v místě jejich bydliště.

KONCERT

KITTCHEN & AID KID

Temně folkový písničkář Kittchen spojil síly s elektronickým producentem Aid Kidem
a vy je můžete vidět ve společném setu. Jak budou znít Kittchenovy postapokalyptické písničky poddolované hutnou elektronikou? To už budete muset vyzkoušet na
vlastní oči, uši, kůži. Vstupné do 12. dubna: 110 Kč, v den akce: 130 Kč.

17. 4.

Do 27. 6.

Slavnostní vyhlášení nejlepších individuálních sportovců a sportovních kolektivů za rok 2017. Pořádá Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem - kulturní agenturou, TJ a sportovní komisí.

VÝSTAVA

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU 2018

PŘEDNÁŠKA

JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ

Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o hudbě, politice,
zajímavých lidech, odpovídá na dotazy a hraje skladby na přání. Vstupné: 130
Kč, studenti: 60 Kč pouze na místě.

Galerie Na Radnici

JEDNA GENERACE V ŽIVOTĚ HIMÁLAJSKÉ VESNICE
Ojedinělý výstavní soubor třicet let starých a současných srovnávacích fotografií
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.

SPORTOVEC ROKU 2017

19. 4.

dle otevírací doby MěÚ

MANANG PO TŘICETI LETECH

SLAVNOSTNÍ VEČER

čtvrtek • 19:00
T klub

denně • 17:00 – 20:00
VÝSTAVA
kino Panorama

JEDEN SVĚT 2018 – DOPROVODNÉ VÝSTAVY

Členy tria jsou renomovaní komorní hráči, kteří do souboru přináší zkušenost
již třicetileté koncertní činnosti houslisty a „mladší hudební krev“ klavíristky
a violoncellisty. Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou.
Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den akce a na místě: 150 Kč.

úterý • 17:00
kino Panorama

KONCERT

Po úspěšném loňském vystoupení se britský Pražák vrací do Rožnova. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem a jazzem. Virtuózní hra na kytaru často
nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit
polyfonii tolika vrstev. Vstupné: do 26. dubna: 130 Kč, v den akce: 150 Kč.

PETROF PIANO TRIO

13. 4.

pátek • 20:00
T klub

JUSTIN LAVASH (UK)

KONCERT

pátek • 20:00
T klub

PŘEDNÁŠKA

KLUB CESTOVATELŮ
Cestovatel a dobrodruh Michal Štěpánek z Valašského Meziříčí vás zve do
Íránu: „Je to kontroverzní země s přísným islámským režimem a nemá ve světě
nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. Zjistil jsem, že tahle země
je tak trochu jiná než nám ji předkládá okolní svět. A víte co? Však si o ni přijďte
něco poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek…“ Vstupné dobrovolné.

20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH
Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor. Letošní proto vybízí
k aktualizaci systému. Nejen počítačové systémy totiž potřebují čas na to, aby
zpracovaly všechny potřebné informace a mohly hladce fungovat. Záštitu nad
rožnovským festivalem převzal starosta města Radim Holiš. Podrobný program
najdete na samostatných plakátech nebo na našem webu. Vstupné na projekce
pro veřejnost 50 Kč, permanentka na celý festival 250 Kč.

10. 4.

čtvrtek • 19:00
T klub

ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE

JEDEN SVĚT 2018

úterý • 18:00
koncertní sál ZUŠ

DIVADLO

VZHŮRU DO DIVOČINY

Tento večer vystoupí dvě nadějné švýcarské kapely. Jeer hrají energický rock
a Hundred Days, kteří je na středoevropském turné budou doprovázet, sází na
melodie a enigmatickou zpěvačku. Třetím do party je Chorobopop, rožnovská
kapela, ve které své schopnosti dali dohromady Ctib, Zay a Keč. Vstupné do
6. dubna: 60 Kč, v den akce: 80 Kč.

pondělí až čtvrtek
kino Panorama

středa • 19:00
Janíkova stodola

www.tka.cz

Středa 2. května • Švandovo divadlo – CRY BABY CRY – hrají: Michal Dlouhý,
Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Bohdana
Pavlíková a Blanka Popková • Janíkova stodola
Středa 10. května • Z ROŽNOVA DO SVĚTA – Hana Machalová • kino Panorama
Neděle 13. května • DEN MATEK – koncert LAM TRIA • kino Panorama
Čtvrtek 17. května • Klub cestovatelů – JORDÁNSKO A LIBANON • T klub
Pátek 18. května • GET YOUR GUN, INSECT ARK – koncert • 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

