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UŽ JSME DOMA, DURCHUMDURCH
Už jsme doma vyrážejí na turné s novou deskou „Kry“, kterou úspěšně pokřtili 
na Špicberkách. Jako předkapela vystoupí prostějovští Durchumdurch. Vstup-
né do 30. 11. 170 Kč, v den koncertu 200 Kč. 

VÁNOČNÍ TRHY
Po celý týden od 14 hodin vám prodejci nabídnou vánoční zboží. Můžete se 
potkat se svými přáteli u dobrého moku, poslechnout si vystoupení dětí z rož-
novských základních škol a koncerty kapel.
Představí se Vám děti ze ZŠ 5. května hrou na flétničky, vystoupí sbor Hvězdička 
ze ZŠ Pod Skalkou, ve středu se podíváte na pohádku Tři bratři v podání dětí ze 
ZŠ Videčská, děti ze ZŠ Koryčanské Paseky Vám zazpívají, zahrají, ale také zatan-
cují ve čtvrtek a v závěru týdne vám žáci ze ZŠ Sedmikráska zahrají na klavír a za-
zpívají. Děti vám budou hrát a zpívat každý den od 14.15 hodin. Od 16.30 si pak 
budete moci zatancovat každý den s jinou kapelou. V nabídce je koncert ostravské 
folkrockové kapely Šajtar, písničkář Václav Fajfr s Acustriem, taktéž z Ostravy, fol-
klorně bigbítová kapela Docuku z Valašského Meziříčí, legendární rožnovští bratři 
Mičolíci a jejich Navalentym a závěr trhů bude patřit známé a rockově nabité ka-
pele VYPSANÁ FIXA. V rámci trhů proběhne také celorepubliková akce ČESKO 
ZPÍVÁ KOLEDY. Zazpívat si s námi, spolu s celým Českem a kapelou Docuku, 
můžete přijít ve středu 12. prosince od 17:50. 

PONDĚLÍ
14:15 • Vystoupení dětí ze ZŠ 5. května
16:30 • Šajtar – koncert ostravské folkrockové kapely
ÚTERÝ
14:15 • Vystoupení dětí ze ZŠ Pod Skalkou
16:30 • Václav Fajfr & Acustrio – koncert ostravského písničkáře
STŘEDA
14:15 • Vystoupení dětí ze ZŠ Videčská
16:30 • Docuku – koncert folklorně-bigbítové hudební skupiny z Valašského Meziříčí
17:50 • Česko zpívá koledy
Přijďte si s námi a kapelou Docuku zazpívat pět velmi známých koled společně 
s celým Českem. Osmý ročník celonárodní akce vytvořené redakcí Deník.
ČTVRTEK
14:15 • Vystoupení dětí ze ZŠ Koryčanské Paseky
16:30 • Navalentym – koncert známých bratrů Mičolíků
PÁTEK
14:15 • Vystoupení dětí ze ZŠ Sedmikráska
16:30 • Vypsaná fixa – koncert rockové kapely z Pardubic

Minimální prodejní doba: 14:00 – 18:00
Maximální prodejní doba: 13:00 – 19:00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Pořádá Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kulturní agenturou 
a Deníkem. Rožnov se po loňské premiéře opět připojuje k celostátní akci 
pořádané Deníkem. Společně s kapelou DOCUKU si zazpíváme známé kole-
dy. V předvánočním shonu zapomeneme na každodenní starosti, spojíme své 
hlasy a vykouzlíme krásný hudební zážitek nám všem. Přijďte pobýt, zazpívat si 
a ochutnat teplou medovinu, svařák nebo čaj.

THOM ARTWAY SOLO, PATRIK BERÁNEK
Český pop-folkový zpěvák a muzikant. Patří ke generaci mladých písničká-
řů, kteří vyrůstali s kytarou v ruce na ulicích světových měst. Posledního 
srpna vyšla jeho nová deska All I know, kterou nám představí a samozřjmě 
se najde prostor i na staré hity. Před Tomem vystoupí talentovaný místní 
hudebník Patrik Beránek s kapelou. Vstupné do 14. 12. 170 Kč, v den 
koncertu 200 Kč. 

OPEN MIC 
Open mic je koncertní koncept, který nabízí otevřený prostor pro písničká-
ře, básníky, instrumentalisty a další umělce. Pokud jste začínající, ale 
i pokročilejší umělec a chcete se o svůj um podělit, ozvěte se nám 
na e-mail barukolacek@gmail.com. Chcete-li zažít jedinečný umělecký 
zážitek jako divák, přijďte do klubu Vrátnice. Vstupné je dobrovolné.

BEČVANSKÉ MALÍŘKY
Výstava potrvá do 4. ledna 2019. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

60 LET KLUBU FILATELISTŮ 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 16 hodin v Galerii Na Rad-
nici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Výstava začíná 9. ledna a potrvá 
do 31. března 2019. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek 
a pátek 8-14 hodin.

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
DIVADELNÍ SPOLEK CHAOS VALAŠSKÁ BYSTŘICE 
„Zamilovat se je vroucí přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“ 
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování 
matematiky pod peřinou. Hrají: Hrají: Šárka Deáková, Veronika Fröhli-
chová, Lucie Nováková, Josef Šturma a Jan Závorka. Režie: Helena 
Křenková. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 110 Kč, druhá po-
lovina sálu: 90 Kč. Prodej v T klubu, TIC nebo online od 2. ledna 2019 
od 8:30 hodin.

Čtvrtek 10. ledna • Klub cestovatelů – 800 KM PĚŠKY DO SANTIAGA
• T klub 
Sobota 19. ledna • Phal: Angst (A), Plague Called Humanity (ebm/elektro/
postrock) • Vrátnice
Středa 23. ledna • NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM 
STAROSTY MĚSTA ROŽNOVA p. R. – EBEN TRIO – Terezie Fialová – klavír, 
Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello • ZUŠ
Sobota 26. ledna • Dezinfekce, Lucifer Efekt • Vrátnice

1. 12. I sobota • 19:30
Vrátnice 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

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 201912. 12. I středa • 17:50
Masarykovo náměstí

Do 4. 1. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

10. – 14. 12. I pondělí až pátek
Masarykovo náměstí

16. a 17. 1. I středa a čtvrtek • 19:00
kino Panorama DIVADLO

15. 12. I sobota • 20:00
Vrátnice KONCERT

10. 1. – 31. 3. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

21. 12. I pátek • 19:30
Vrátnice KONCERT


