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KULTRA!, CACIB DORTMUND (SK)
Rožnovské trio KULTRA! změnilo krátce po vydání debutní desky sestavu a na 
téčkovské pódium nastoupí: Trek – basa, programming | Vaant – hlas | Kou-
ldy – kytara, hlas. Jako hosta jsme pozvali mladou hip-hopovou partu ze slo-
venského Martina CACIB DORTMUND, v kompletní live sestavě s živými bicí-
mi. Vstupné do 31. 5.: 80 Kč, v den koncertu: 100 Kč. Vstupenky k dostání 
v T klubu, TIC a online.

JASON BELL – JAK SE UČÍ, PRACUJE A ŽIJE
V KAZACHSTÁNU
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, inovaci či politické situaci? Jasonovy dojmy z jeho pobytu vám ráda 
přiblíží a přetlumočí do češtiny jeho manželka Hana, která Kazachstán také 
krátce navštívila. Vstupné dobrovolné.

ROŽNOVSKÝ FESTIVAL VÍNA
Ochutnávky kvalitních domácích i zahraničních vín. Prodej vín přímo od vinařů 
za zajímavé ceny. Občerstvení a delikatesy k vínům zajištěny.
Kulturní program:
13:00 – 14:00 • Folklórní soubory
14:00 – 15:30 • CM Pajtáš (Lopeník)
15:45 – 17:00 • Silesian Dixie Band
17:15 – 19:00 • Janis Moras & Banda – řecký folkrock

HILL DUNES (USA), TOMÁŠ PALUCHA (CZ)
Remisovy křehké písně, vycházející z těch nejzaprášenějších tradic americké 
lidové hudby, znějí v podání Hill Dunes jako hymny z těch nejpustších míst 
USA. Hudba kapely Tomáš Palucha je sice postavena na rockových zákla-
dech, ambientní plochy a proměnlivá struktura skladeb i kapely ale dává jejich 
hudbě meditativní charakter. Na tomto turné se představí v triu s bubeníkem 
Alexem Hallem z Grails. Vstupné do 18. 6.: 100 Kč, v den koncertu: 130 Kč. 
Vstupenky k dostání v T klubu, TIC a online.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve jubilanty 
města Rožnova pod Radhoštěm na sváteční odpoledne.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů. Přijďte 
si nakoupit čerstvé drůbeží maso, kozí a ovčí sýry, máslo, med, džemy, sirupy, 
ovocné víno, ručně vyráběná mýdla nebo třeba oblíbené Štramberské uši.

OSLAVA 10. VÝROČÍ
ROŽNOVSKÉHO SENIORSKÉHO CENTRA
Rožnovské Seniorské centrum pořádají Klub seniorů, z. s., ČSŽ-Spolek rož-
novských žen, p. s., a MO STP ČR
16:30 • zahájení
16:45 • vystoupení skupiny Line Dance 
17:15 • program Vládi Hrona nejen pro seniory
V případě nepříznivého počasí v kině Panorama.

VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 2
Druhý ročník přehlídky lokálních kapel, letos se dvěma hosty, skupinami ZUBY 
NEHTY a EX EXTEMPORE. Domácí scénu budou reprezentovat STERN, CHO-
ROBOPOP, LUCIFER EFEKT, BARO CHANDEL a STOPA. Bez vstupného.

MANANG PO TŘICETI LETECH
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.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. 

ANETA RUČKOVÁ – ZPĚV
JOSEF KRATOCHVÍL – VARHANY
Koncert mladých talentovaných umělců z našeho kraje Anety Ručkové lyricko-kolo-
raturní sopranistky pocházející z Valašského Meziříčí a Josefa Kratochvíla nadějné-
ho varhaníka a klavíristy mladé generace rovněž z Valašského Meziříčí. Kruh přátel 
hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou. Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den 
akce a na místě: 150 Kč. Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 17. 4. Od stejného 
data je možná také 3denní rezervace, a to pouze online.

Pondělí 2. července • NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ – výstava k 70. výročí VSPT 
Radhošť • Galerie Na Radnici 

Pátek 13. července • FERNANDO SAUNDERS S KAPELOU (USA) • pódium, 
městský park

Neděle 15. července • BYSTŘIČANKA • hudební altán

Pátek 20. července • FARMÁŘSKÉ TRHY • pěší zóna u Společenského domu

Neděle 29. července • FOJTI • hudební altán

Neděle 5. srpna • PTAKUSTIK • hudební altán

Sobota 11. srpna • 29. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ – 17:00 • Amfiteátr 
Na Stráni ve Valašském muzeu v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm

Pátek 17. srpna • FARMÁŘSKÉ TRHY • pěší zóna u Společenského domu

Neděle 19. srpna • RENÉ SOUČEK • hudební altán

1. 6. I pátek • 20:00 
T klub 29. 6. I pátek • 16:30

plocha před bývalým ředitelstvím Tesly, 1. máje 1000KONCERT

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 ČERVENCI A SRPNU 2018
21. 6. I čtvrtek • 14:00

hotel Energetic SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE

19. 6. I úterý • 20:00
T klub KONCERT

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

9. 6. I sobota • 13:00 – 20:00
městský park u Hudebního altánu FESTIVAL

7. 6. I čtvrtek – 19:00
T klub

BESEDA

22. 6. I pátek • 10:00 – 17:00
pěší zóna u Společenského domu

30. 6. I sobota • 15:00 – 23:00
„Teslácké náměstí“, ul. 1. máje KONCERT

3. 7. I úterý • 19:00
kostel Všech svatých KONCERT


