4. 5. I

sobota • 19:30
Vrátnice

17. 5. I

KONCERT

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

NESBITT´S INEQUALITY, OTK, DĚTI DEŠTĚ

FARMÁŘSKÉ TRHY

10. 5. I

21. 5. I

Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů. Přijďte si nakoupit drůbež z farmy, mléčné výrobky, med a další věci, nejen k snědku.

Koncert tří kapel z pražské stáje Silver rocket. Od bluesrocku přes alternativní
hudby k hlučnému noiserocku. Vstupné do 3. 5. 120 Kč, v den koncertu 150 Kč.

pátek • 20:00
Vrátnice

KONCERT
Lenka Dusilová

LENKA DUSILOVÁ – SÓLO

12. 5. I

Affetto

T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, babičky a prababičky na swingový muzikál režiséra Tomáše Zindlera. V muzikálu účinkují: Petra Zindler – vynikající jazzová zpěvačka, Vojtěch Pačák – člen opery
Moravského divadla Olomouc, sólista. Ivo Melkus – člen opery Moravského divadla
Olomouc. Richard Mlynář – klavírista, skladatel, hudebník, člen Moravského divadla
Olomouc, působil například jako kapelník B-side bandu Vojtěcha Dyka, autor několika muzikálů. Tomáš Zindler – autor a režisér. Bez vstupného.

Jan Mikušek – kontratenor, Marek Olbrzymek – tenor,
Vladimír Richter – tenor, Aleš Procházka – bas, Marek Čermák – varhany
Koncert vokálního souboru. Affetto se definuje jako „vokálně-experimentální
soubor“. Jeho koncerty jsou pozvánkou k účasti na programovém, zvukovém
a prostorovém experimentu, jehož obsahem je široký repertoár od české a evropské renesance přes soudobou klasiku až po úpravy spirituálů anebo písní
Beatles či Slávka Janouška, Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na
místě: 190 Kč. Studenti rožnovské ZUŠ mají po předložení studijního průkazu
vstup zdarma. Držitelé Rožnovské seniorské karty: 110 Kč.

15. 5. I

středa • 19:00
Vrátnice

Felicií Rumunskem a Ukrajinou

pátek • 20:00
Vrátnice

KONCERT

KATARZIA – SÓLO

KONCERT
Katarzia

Slovenská producentka a textařka, žijící v Praze. Její texty jsou charakteristické
otevřeně pojmenovanými momenty a příběhy z našich životů a vztahů. Má na kontě
tři studiová alba a hraje střídavě s jazzovou kapelou, sólo, nebo nejnověji s elektronickým projektem. U nás vystoupí sama, hrát bude na kytaru a klávesy stejně
jako před dvěma lety v Téčku. Vstupenky na sezení s místenkou do 23. 5. 220 Kč,
v den koncertu 250 Kč.

Do 30. 6. I

dle otevírací doby MěÚ

Galerie Na Radnici

VÝSTAVA

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Vystavují členové fotoklubu R9.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2019

KONCERT

POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY

Vystoupení dětí z hudebního oboru ZUŠ pod vedením Kristýny Beránkové.
Uslyšíte zejména písně inspirované pohádkami, ale taky něco popu. Akce je
pro veřejnost, zveme vás k poslechu mladých talentů, u kterého můžete ochutnat i sladké občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

PŘEDNÁŠKA

KLUB CESTOVALELŮ
Čtyři mladí kluci z Rožnova p. R. se o prázdninách vydali na dobrodružnou cestu
po Rumunsku a Ukrajině. Díky tomu, že jsou pro každý bláznivý nápad, si říkají
Hecaři. Nasedli do své staré žluté felicie a vyrazili na 3 300 km dlouhou cestu
východní Evropou. Můžete se těšit na vtipné historky, spoustu jedinečných fotek
a vyprávění mladých kluků. Vstupné dobrovolné.

24. 5. I

Bubenický virtuos Miloš Meier – i tak by se dal nazvat bubeník, který se svojí
bubenickou show Drumming Syndrome oslovuje čím dál větší publikum všech
věkových kategorií a žánrových odvětví. Je člen metalových Dymytry, české
Supergroup (Pavlíček, Střihavka, Dragoun...). Vstupné s místenkou (na sezení
v prvních 4 řadách) 250 Kč, na stání v zadní části sálu 200 Kč.

16. 5. I

čtvrtek • 19:00
Vrátnice

FELICIÍ RUMUNSKEM A UKRAJINOU

MILOŠ MEIER – DRUMMING SYNDROME

čtvrtek • 17:30
Vrátnice

DIVADLO

Divadlo Kalich
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopí jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar stane režijním debutem.
Hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, Denisa
Pfauserová / Leontina Hromádková, Vendula Fialová, Barbora Vyskočilová
/ Marie Křížová. Vstupné s místenkou, přízemí: 490 Kč, balkon: 470 Kč.

23. 5. I

KONCERT

AFFETTO

středa • 19:00
Janíkova stodola

LADY OSKAR

DEN MATEK – VLAK DO NEBE

14. 5. I

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

22. 5. I

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ

úterý • 19:00
kostel Všech svatých

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ

T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve jubilanty města
Rožnova pod Radhoštěm na sváteční odpoledne. Akce pro pozvané jubilanty.

Ze středního proudu hudební zábavy se Lenka v letech osobního zrání rozhodla
odejít k osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu. Stal se z ní mimořádný úkaz české
hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.
Vstupné na stání do 9. 5. 280 Kč, v den koncertu 320 Kč.

neděle • 15:00
kino Panorama

úterý • 14:00
hotel Energetic

Miloš Meiner – Drumming Syndrome

www.tka.cz

pátek 7. června • VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 3 • Vrátnice a okolí
pátek 14. června • HURRICANE PARTY (USA), KULTRA! • Vrátnice
sobota 15. června • FARMÁŘSKÉ TRHY • Palackého ul.
čtvrtek 20. června • HISATAKA (JAP) • Vrátnice
pátek 28. června • OUPN ÉR – Jana Kirschner, Beata Bocek, Poetika, Zrní
• Rožnovské koupaliště

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

