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KUMBALU
KUMBALU představuje živelný koktejl world music namíchaný z balkánu, reg-
gae a klezmeru. Kapela vznikla v roce 2005 v Brně, natočila 2 alba a vystoupila 
na celé řadě festivalů: MFF Karlovy Vary, Febiofest, Trnkobraní, Babylonfest či 
Jeden svět. Honza Havránek – zpěv, sax, Jura Mičkal – housle, kytara, perku-
se, Ondra Novák – basa, Petr Eulál Jestřábek – bicí. Zábavný program pro děti 
během koncertu připraví Montessori Klubko. Vstupné dobrovolné.

FARMÁŘSKÉ TRHY 
Prodej farmářských a spřízněných produktů

CERMAQUE
Písničkář a básník Jakub Cermaque získal za předposlední dvě desky nomi-
nace na Cenu Anděl v kategoriích Alternativa a Folk. K aktuální desce Teorie 
dospělosti dal dohromady našlápnutou kapelní sestavu spolu se slovenským 
multiinstrumentalistou Martinem Barincem za bicími a violistkou Julií Goetzo-
vou. Zábavný program pro děti během koncertu připraví Montessori Klubko. 
Vstupné dobrovolné.

30. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
MARKÉTA IRGLOVÁ • BARBORA POLÁKOVÁ
SUPERGROUP.CZ • PTAKUSTIK

Vstupné v předprodeji: 390 Kč, na místě: 470 Kč, děti do 7 let zdarma. Vstup-
né děti 7-12 let, ZTP a ZTP/P na místě: 235 Kč. Sleva pro držitele Rožnovské 
seniorské karty z původních 390 Kč na 340 Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v T klubu, TIC nebo online od 2. dubna. Předprodej vstupenek bude ukončen 
v pátek 9. srpna v 12:00 hodin. Po této hodině si můžete zakoupit vstupenku 
za 470 Kč online, v TIC, T klubu nebo až na místě v sobotu 10. srpna od 16:00 
hodin v prodejním stánku u vstupu do Valašské dědiny vedle budovy Sušáku. 
Festival se koná za každého počasí. Doporučení: V případě deště, prosíme, 
buďte ohleduplní ke svému okolí a používejte místo deštníků pláštěnky. Změna 
programu vyhrazena. 30. valašské folkrockování je spolufinancováno Zlínským 
krajem.

PATRIK BERÁNEK & KAPELA
Koncert rožnovského hudebníka s kapelou, alternativní – místy bluesové, poutavé 
a intenzivní hudby. Od roku 2018 vystupuje kytarista a zpěvák Patrik Beránek v triu  
s basákem Martinem Žákem a bubeníkem Jindřichem Prečem. Zábavný program 
pro děti během koncertu připraví Montessori Klubko. Vstupné dobrovolné.

FARMÁŘSKÉ TRHY 
Prodej farmářských a spřízněných produktů

KOMORNÍ ŽESTĚ
Koncert k 40. výročí. Dechový kvintet Komorní žestě hraje na svých koncertech 
převážně skladby renesančních a barokních autorů intrádního charakteru. Svůj pů-
vodní repertoár trvale rozšiřuje o skladby autorů z období klasicizmu, romantizmu 
a hraje také i skladby moderní. Kvintet přispívá svou činností k popularizaci komor-
ní hudby v netradičním nástrojovém obsazení. Koncerty kvintetu jsou doprovázeny 
odborným výkladem k jednotlivým skladbám i autorům. Hrají ve složení: Ing. Jaro-
mír Kolman – trubka, vedoucí kvintetu, Vladimír Zeman – trubka, Václav Stodůlka 
– pozoun, Lukáš Riedl – pozoun, Ing. Jiří Urbanec – tuba. Zábavný program pro 
děti během koncertu připraví Montessori Klubko. Vstupné dobrovolné.

MARNOST SLOV – SÍLA OBRAZU
Výstava obrazů Mgr. Jindřišky Růžičkové. Výstava začíná 3. července a potrvá 
do 30. září 2019.

MARIUS KOTRBA 60
V Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční výstava u příležitosti nedožitých 60. na-
rozenin rožnovského sochaře a malíře Maria Kotrby. Výstava proběhne v industriál-
ním prostoru bývalé továrny Loana, dnes zrekonstruovaného komplexu s názvem 
Brillovka. Místo je symbolické, nachází se doslova přes cestu od ateliéru, ve kte-
rém Marius Kotrba žil a tvořil. Kurátorem výstavy je Iva Mladičová.
Vernisáž a slavnostní zahájení proběhne v pátek 30. srpna 2019 od 18 hodin ve 
velkém sále v Brillovce v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava potrvá do 4. října 2019. 
Je otevřena pondělí – pátek 10 – 12 hodin, 14 – 17 hodin, sobota 9 – 12 hodin.

14. 7. I neděle • 18:00
hudební altán

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 NA ZÁŘÍ 2019

28. 7. I neděle • 18:00
hudební altán

KONCERT

10. 8. I sobota • 17:00
Amfiteátr Na Stráni

KONCERT

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

Středa 4. září • DAVID STÝPKA A BANDJEEZ • Masarykovo náměstí – Jar-
mark neziskovek
Sobota 14. září • DJ STRAPATÝ – AFTERPARTY PO SKATE ZÁVODECH 
ČESKÉHO POHÁRU • Vrátnice
Pondělí 16. září • divadlo Kalich - KOČKA V OREGÁNU – hrají: Bára Hrzá-
nová, Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen • Janíkova stodola
Středa 18. září • 13. ROČNÍK SOUTĚŽE KVETOUCÍ MĚSTO • obřadní síň MěÚ
Čtvrtek 19. září • JIŘÍ ČERNÝ – JONI MITCHELL • Vrátnice
Pátek 20. září • FARMÁŘSKÉ TRHY • ul. Palackého
Sobota 21. září • LUCIE REVIVAL ROŽNOV • VMP – Běh rodným krajem 
Emila Zátopka
Sobota 21. září • SYSTEM OF A DAWN TRIBUTE BAND • Vrátnice
Úterý 24. září • MIKAEL ERICSSON – violoncello, DANIEL JUN – klavír • ZUŠ
26. září • JAROSLAV SAMSON LENK • kino Panorama
Neděle 29. září • POŘAD KE DNI SENIORŮ „JSME STÁLE MLADÍ“ – LÍSTKY 
DO PAMÁTNÍKU – MUSICA DOLCE VITA • Janíkova stodola
Pondělí 30. září • Klub cestovatelů – VANDRÁCI VAGAMUNDOS – herci Pa-
vel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali 
po střední Americe • kino Panorama

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

Supergroup.cz

Cermaque

Barbora Poláková

Komorní žestě

Kumbalu

3. 7. - 30. 9. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

18. 8. I neděle • 18:00
hudební altán

KONCERT

SLAVÍŠ LETOS KULATINY?
Přijď na 30. valašské folkrockování. Máme pro tebe originální tričko
jako dárek ke vstupence. Více informací najdeš na našem facebooku 
https://www.facebook.com/www.tka.cz/ a na www.tka.cz

25. 8. I neděle • 18:00
hudební altán

KONCERT

30. 8. - 4. 10. I BRILLOVKA
velký sál

VÝSTAVA


