4. 3. I

pondělí • 18:00
kino Panorama

27. 3. I

TALK SHOW

ZBIGNIEW CZENDLIK

7. 3. I

Slzy štěstí je ostravská stand-up comedy show. Komici z domácich zdrojů
i z dovozu vám řeknou o životě i to, co jste nikdy nechtěli slyšet! Vstupné do
26. 3. 130 Kč v den akce a na místě 160 Kč.

PŘEDNÁŠKA

28. 3. I

KAMBODŽA – ZAPOMENUTÝ KLENOT ASIE

sobota • 20:00
Vrátnice

KONCERT

29. 3. I

Wolf Lost In the Poem je unikátní hudebně-poetický projekt vsetínského písničkáře
Honzy Žambocha. Je to pocta silným ženám, jež své obavy, sny a životní osudy vtělily do sbírek poezie. Druhým interpretem večera bude Lucie Redlová se skupinou
Garde. Vstupenky na sezení s místenkou do 8. 3. 130 Kč, v den koncertu 150 Kč.
Omezená kapacita.

V doprovodném programu se v pátek na podiu v centru náměstí představí děti z rožnovské základní školy Videčská, cimbálová muzika Radegast, vsetínská hudební
skupina NOCA a na závěr rocková skupina Shape the cat. V sobotu pak vystoupí
cimbálová muzika folklorního souboru Bača a swingový orchestr Bedřicha Pukovce,
který přijede z Příbora. Po oba dny více než stovka prodejců nabídne tradiční jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobny, množství občerstvení a mnoho dalšího zboží, které neodmyslitelně k městskému jarmarku a k blížícímu se jaru patří. Pro děti bude opět připravena tvořivá dílna.

Do 31. 3. I

VÝSTAVA

PŘIPRAVUJEME V DUBNU 2019

KONCERT

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

KONCERT

BLACK SACHBAK, NEWSPEAK, FACAN

Thrash metalisti Black Sachbak z Izraele sestrojili stroj času, aby se utkali se samotnou Budoucností a zachránili opravdový metal. Dávají do jednoho kotle ten nejlepší
oldschool thrash, punkovou energii a cit pro vkusný heavy metal. Newspeak je valašská kapela kombinující melodický death metal s metalcorem a elektronickými prvky. Facan vyrostli na místní hardcore-punkové scéně a v současné době se přiblížili
thrash/metalovému zvuku. Vstupné do 22. 3. 140 Kč, v den koncertu 170 Kč.

Galerie Na Radnici

Výstava k 60. výročí založení Klubu filatelistů v Rožnově pod Radhoštěm.

Ďusi Burmeč, Petra Galasová, Vlastimil Flajšingr – kytara

23. 3. I

dle otevírací doby MěÚ

60 LET KLUBU FILATELISTŮ

TRIO NÉTÉ

sobota • 19:00
Vrátnice

KONCERT

Kapelu ThANX založila v srpnu roku 2014 parta ostřílených muzikantů kolem
Amrita Sena (Michaels Uncle), známých z řad zásadních pražských hardcore,
punkových a alternativních skupin. Hudebně se jedná o přímočarý hardcorepunk. Přivezou s sebou své souputníky Telesa Ohnepal. Před oběma spolky
zahraje kultovní přerovská kapela hlukové improvizace ZABLOUDIL(A), která
se po letech vrátila ke své široké sestavě z období žlutého alba. Vstupné do
28. 3. 100 Kč v den koncertu 130 Kč.

JOSEFSKÝ JARMARK

20. 3. I

pátek • 19:00
Vrátnice

THANX, TELESA OHNEPAL, ZABLOUDIL(A)

pátek a sobota
Masarykovo náměstí

středa • 18:00
ZUŠ

KONCERT

Tomáš Kočko & ORCHESTR slaví dvacet let od vydání prvního alba
Kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR slaví význačné jubileum a k této příležitosti si naděluje znovunatočenou desku Sadné zrno. Ta společně s dvacet
let starým debutem Horní chlapci vzdala hold valašskému básníkovi Ladislavovi Nezdařilovi. CD pokřtí a zavzpomíná na svého životního druha Danuše Drahotová – Nezdařilová. Záštitu nad touto akcí převzalo město Rožnov
pod Radhoštěm. Ve vestibulu kina Panorama bude možné v den koncertu
od 17:30 hodin básnickou sbírku HORNÍ CHLAPCI s CD či bez CD zakoupit.
Vstupné v předprodeji s místenkou: 200 Kč, v den akce a na místě s místenkou: 250 Kč.

WOLF LOST IN THE POEM,
LUCIE REDLOVA & GARDE

15. a 16. 3. I

čtvrtek • 18:00
kino Panorama

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

KLUB CESTOVATELŮ
Kambodža je podstatně méně navštěvovaná než sousední Thajsko či Vietnam, avšak
opomíjena je neprávem. Její největší předností je její příjemně poklidná atmosféra
bez hektické nervozity moderního světa. Přijďte se potkat s dobrodruhem a cestovatelem Robertem Bazikou ze Zlína, který umí zaujmout. Vstupné dobrovolné.

9. 3. I

DIVADLO

SLZY ŠTĚSTÍ – STAND-UP COMEDY

TALK SHOW POSTEL HOSPODA KOSTEL
VYPRODÁNO.

čtvrtek • 19:00
T klub

středa • 19:00
Vrátnice

www.tka.cz

Pátek 5. dubna • KHOIBA, ČÁRY ŽIVOTA• Vrátnice
Pondělí 8. až čtvrtek 11. dubna • JEDEN SVĚT 2019 • kino Panorama
Pátek 12. dubna • JANÁČKOVA FILHARMONIE – zájezd • Beskydské divadlo Nový Jičín – VYPRODÁNO
Pátek 12. dubna • Spolek Sešlých – Praha – COMMEDIA DELL´ARTE, hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Marek Daniel, Michal Dalecký, Gabriela Štefanová, Michal Bumbálek, Roman Slovák a Tomáš Milostný • Janíkova stodola
Sobota 13. dubna • CHOROBOPOP, OR, LYSSA • Vrátnice
Čtvrtek 18. dubna • BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL & kapela NĚŽNÁ NOC • Vrátnice
Úterý 23. dubna • SPORTOVEC ROKU 2018 • kino Panorama
Čtvrtek 25. dubna • JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ • Vrátnice
Pátek 26. dubna • JIŘÍ KOLBABA – Nepál – Himalájské dobrodružství • kino
Panorama
Sobota 27. dubna • HOUPACI KONĚ, FRED MADISON • Vrátnice
Úterý 30. dubna • VOJTA JANDA, GOJI • Vrátnice
Středa 3. dubna • 30. června – Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU – výstava rožnovského fotoklubu R9 • Galerie Na Radnici

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

