5. 9. I

středa • 17:00
Masarykovo náměstí

19. 9. I

KONCERT

GIPSY.CZ, ANTONIO HERMAN

12. ROČNÍK SOUTĚŽE KVETOUCÍ MĚSTO

Koncert Radka Bangy s kapelou v rámci Jarmarku neziskových organizací
v sociální oblasti. Jejich world music a hip hop vystřídají ve večerních hodinách
písničky mladého Rožnovana Antonio Hermana.

7. 9. I

pátek• 19:00
Vrátnice / T klub

T klub – kulturní agentura, Spolek rožnovských žen, ve spolupráci s SBD
a městem Rožnov p. R. pod záštitou starosty města Radima Holiše Vás zve
na slavnostní vyhodnocení a předání cen. Děkujeme firmě Persika, Valašské
nemovitosti – www.valasskazahrada.cz, Pivní lázně, Robe, Květinářství U Koryčanských, Květinářství na ulici Nádražní, vinotéce Enotria – Cristian Martini
za ceny, kterými přispěli do této soutěže.

KONCERT

CESCHI, SERENGETI, ANDY THE DOORBUM, CTIB

20. 9. I

Ceschi – folk / rap / hip hop – New Heaven, USA, Fake Four, Inc.
Ctib – freak elektro písničky – Rožnov p/R
Serengeti – rap / hip hop – Chicago, USA, Anticon, Joyful Noise
Andy the Doorbum – performance / folk noir – Charlotte, USA, Fake Four, Inc.
Vstupné do 6. 9. 170 Kč v den koncertu 200 Kč.

12. 9. I

středa • 20:00
Vrátnice / T klub

25. 9. I

KONCERT

PŘEDNÁŠKA

2. 7. – 27. 9. I Galerie Na Radnici

dle otevírací doby MěÚ

Výstava k výročí souboru Radhošť nemůže samozřejmě obsáhnout sedmdesátiletou 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. Výstava potrvá
do 27. září 2018. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

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

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU 2018

Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů.

DIVADLO

MOJE HRA

DIVADLO KALICH
Komedie o životě, jak hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty.
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou
smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného
Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž každá
sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli… Hrají: Jiří Bartoška,
Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Radana Hermanová, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin Kubačák. Vstupné s místenkou, přízemí: 490 Kč, balkon: 470 Kč.

VÝSTAVA

NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ

FARMÁŘSKÉ TRHY

14. 9. I

KONCERT

Koncert hukvaldské rodačky a cimbalistky a maďarského klavíristy. V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. R. se představí
žáci ZUŠ. Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou. Vstupné
v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na místě: 190 Kč. Držitelé Rožnovské
seniorské karty: 110 Kč.

KLUB CESTOVATELŮ
Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek odletěl v dubnu 2018 na 18denní
výpravu do turisty stále ještě nepříliš objeveného Ázerbájdžánu. Projížděl pod
zasněženými horskými štíty, vyprahlou pouští, mezi bahenními sopkami a ropnými věžemi, i po dálnici na předměstí Baku. Hlavním cílem jeho výpravy však
bylo na vlastní kůži okusit život „obyčejných“ lidí v odlehlých horských vesničkách, kde končí cesty a začíná jiný svět – svět, kde se jakoby zastavil čas a lidé
žijí v pro nás těžko představitelných podmínkách. Vstupné dobrovolné.

pátek • 19:00
Janíkova stodola

úterý • 18:00
ZUŠ

GABRIELA JÍLKOVÁ – cimbál
TAMÁS BÁCSI – klavír

NA KOLE DO HORSKÝCH VESNIC
ÁZERBÁJDŽÁNU

14. 9. I

PŘEDNÁŠKA

Poslechový pořad o poetické punkové šamance. Vstupné: 130 Kč, studenti:
60 Kč pouze na místě.

Americký death metal se členy Acephalix, Saviours a Atrament na společném
koncertě s doom metalem z Holešova a Petržalky. Vstupné do 11. 9. 150 Kč,
v den koncertu 180 Kč.

13. 9. I

čtvrtek • 19:00
místo bude upřesněno

JIŘÍ ČERNÝ – PATTI SMITH

NECROT (USA), BLUES FOR THE RED SUN (CZ)
čtvrtek • 19:00
T klub

středa • 15:00
obřadní síň MěÚ

www.tka.cz

Pondělí 1. října • KVARTETO APOLLON • ZUŠ
Úterý 2. října • agentura Harlekýn – DROBEČKY Z PERNÍKU – hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena
Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský • Janíkova stodola
Čtvrtek 4. října • RADŮZA A KAPELA • kino Panorama
Pátek 5. října • FARMÁŘSKÉ TRHY • pěší zóna u Společenského domu
(ul. Palackého)
Sobota 6. října • DEN SENIORŮ – HRACH – divadelní spolek Hrachovec
představí komedii DOKONALÁ SVATBA • kino Panorama
Sobota 6. října • LAMBSTONE (IT), DUŠEVNÍ OTŘES • Vrátnice
Středa 10. října • ANDREA RUILOVA & FOLHINHA BAND (EKVÁDOR/CZ)
• Hotel Energetic
Sobota 13. října • INNOXIA CORPORA • Vrátnice
Pátek 19. a sobota 20. října • VŠESVATSKÝ JARMARK • Masarykovo náměstí
Pátek 26. října • PANENSKÉ PLAMENY, MADEBYTHEFIRE • Vrátnice
Středa 31. října • THE NIGHTINGALES (UK) • Vrátnice

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

