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ANETA RUČKOVÁ – zpěv
JOSEF KRATOCHVÍL – varhany
Koncert mladých talentovaných umělců z našeho kraje – Anety Ručkové ly-
ricko-koloraturní sopranistky pocházející z Valašského Meziříčí a Josefa Kra-
tochvíla nadějného 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.

FERNANDO SAUNDERS S KAPELOU (USA)
Koncert amerického baskytaristy a zpěváka Fernanda Saunderse, dlouholetého 
baskytaristy LOU REEDA, spoluhráče Jeffa Becka, Jimmyho Page či Erica Clapto-
na. Fernando má za sebou 11 řadových desek s Lou Reedem a několik svých só-
lových alb – „Cashmere Dreams“ 1989, „The Spin“ (1993). „I Will Break Your Fall“. 
V roce 2011 vydal čtvrté sólové album s názvem „Plant a Seed“, na které se mimo 
jiné podílel i člen skupiny Čechomor Karel Holas. O dva roky později (2013) pak 
vyšlo uznávané album „Happiness“ (hosté Lou Reed, Suzanne Vega, Jan Hammer). 
Podílel se také na albu „Srdcebeat“ (2015) kapely Kryštof. BEZ VSTUPNÉHO.

BYSTŘIČANKA
Koncert dechové hudby z Valašské Bystřice. Kapelu vede pan Stanislav Fu-
sek, který také skládá písničky. Repertoár se skládá jak z klasických lidovek 
(Vacek, Poncar, Vejvoda), tak i písniček současných autorů (Kubeš, Žváček, 
Smišovský, Procházka aj.). Bystřičanka hraje především dechovkový reperto-
ár – polky, valčíky, pochody, tanga, walz, ale i skladby swingového stylu. BEZ 
VSTUPNÉHO.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů.

FOJTI
Koncert valašské folkrockové kapely. Hudební skupina FOJTI vznikla ve Valaš-
ském Meziříčí v roce 2010. Dala si za cíl skládat a hrát vlastní folkové písničky 
inspirované moravským a hlavně valašským folklórem. Fojti hrají ve složení: 
akustická kytara, housle, el. kytara, basa, bicí se třemi zpěváky. Hostem kon-
certu bude valašská lidová zpěvačka z Rožnova pod Radhoštěm Eva Porubo-
vá. BEZ VSTUPNÉHO.

PTAKUSTIK
Koncert kapely s rožnovským frontmanem Tomášem Ptáčkem. Tomáš po 
skončení punkové kapely Punkhart konvertoval nejprve k folku, aby se později 
z akustického sólo vystoupení stala velká popová show za doprovodu celé ka-
pely. BEZ VSTUPNÉHO.

29. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
HANA A PETR ULRYCHOVI a skupina JAVORY BEAT • TiNG • ANNA K.
• TATA BOJS
Vstupné v předprodeji: 390 Kč, na místě: 450 Kč, děti do 7 let zdarma. Vstupné 
děti 7-12 let na místě a ZTP a ZTP/P: 225 Kč. Držitelé Rožnovské seniorské karty 
na místě 340 Kč. Předprodej vstupenek v T klubu, TIC nebo online. Předprodej 
vstupenek bude ukončen v pátek 10. srpna ve 12:00 hodin. Po této hodině si mů-
žete zakoupit vstupenku za 450 Kč on-line, v IC, v T klubu nebo až na místě v sobo-
tu 11. srpna od 16:00 hodin v prodejním stánku u vstupu do Valašské dědiny vedle 
budovy Sušáku. Valašské folkrockování je spolufinancováno Zlínským krajem.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů.

RENÉ SOUČEK
Písničkář z Frýdku-Místku toho času žijící v Českých Budějovicích hrající autor-
skou tvorbu na kytaru a poslední dobou i na ukulele, které mu velmi učarovalo. 
Jeho texty jsou jakoby ze života s prvky autobiografičnosti. Na kolik, autor ne-
chce vyzradit. Jejich pointa baví publikum ve veselé poloze, ale dokáže i výrazně 
zasáhnout srdeční oblast v pomalých a dumavých písních. BEZ VSTUPNÉHO.

NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ
Výstava k výročí souboru Radhošť nemůže samozřejmě obsáhnout sedmde-
sátiletou práci a širokou škálu dalších aktivit, ale cílem autorského kolektivu je 
nechat návštěvníky nahlédnout alespoň na některé momenty bohaté historie 
tohoto ansámblu. Lidí, kteří se snaží o to, aby valašská kultura, kterou nám tu 
zanechaly celé generace našich předků, mohla žít dál. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 4. července 2018 od 16:00 v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Ma-
sarykově náměstí. Výstava potrvá do 27. září 2018. Je otevřena pondělí, středa 
8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin. 

3. 7. I úterý • 19:00
kostel Všech svatých 11. 8. I sobota • 17:00

Amfiteátr Na Stráni ve VMP - Rožnov p. R.KONCERT

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.

V rámci akcí budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené
a zveřejněné jinými subjekty. Více informací ohledně ochrany osobních údajů najdete na https://www.tka.cz/ochrana-osobnich-udaju

29. 7. I neděle • 18:00
hudební altán KONCERT

20. 7. I pátek • 10:00 – 17:00
pěší zóna u Společenského domu

2. 7. – 27. 9. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

15. 7. I neděle • 18:00
hudební altán KONCERT

13. 7. I pátek • 20:00
podium, městský park

KONCERT

5. 8. I neděle • 18:00
hudební altán

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

19. 8. I neděle • 18:00
hudební altán KONCERT


