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PRVNÍ HOŘE, DUŠEVNÍ OTŘES
První Hoře je přední česká alternativní kapela, která bývá řazena mezi prů-
kopníky progresivního nebo avantgardního rocku. Spolu s nimi zahraje 
místní undergroundová formace Duševní otřes. Vstupné: do 7. 2. 120 Kč, 
v den akce 150 Kč. 

GOJI, ACCIDENT INSTANTANÉ (F)
Goji – hudební skupina z Hradce Králové a okolí hrající vlastní tvorbu po hos-
podách i na ulici. World music s kořeny na Valašsku. Accident Instantané je 
jednočlenný francouzský postfolkový projekt a servíruje poetické pojetí folku 
řízlého punkem. Vstupné do 13. 2. 120 Kč, v den koncertu 150 Kč.

DUO CD
MARTIN CÁBA, VÍT DVOŘÁČEK – kytary
Koncert kytarového dua studentů oboru klasická kytara na pražské Akademii 
múzických umění. Koncert uvádí Kruh přátel hudby v cyklu Večery s klasikou.
Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na místě: 190 Kč. Držitelé Rož-
novské seniorské karty: 110 Kč. Studenti rožnovské ZUŠ mají po předložení 
studijního průkazu vstup zdarma.

HANA MACHALOVÁ: SNADNO DO SVĚTA
– CESTOVÁNÍ ZA HUBIČKU
KLUB CESTOVATELŮ
Naučte se fígly profi cestovatelů, jak zařídit cesty za rozpočet, který si může 
dovolit každý. Nechte se motivovat k vlastnímu cestování, odbourejte obavy, 
strach, že něco nezvládnete a přijďte si pro inspiraci, kam vyrazit na druhý 
konec planety i na krátký výlet bez braní dovolené po Evropě. Vstupné v před-
prodeji: 120 Kč, v den akce a na místě: 150 Kč.

STOPA + HOST
Koncert rožnovské rockové legendy.
Vstupné do 21. 2. 80 Kč, v den akce 100 Kč. 

SEZNAMKA
aneb Proč ještě nemám svého Milana?
Seznamka je zážitková show pro všechny pohlaví a věkové kategorie, interaktiv-
ní happening dvou skvělých komiků a jejich hra s mužsko – ženskými principy 
vás vtáhne chtě – nechtě do děje. Hrají: Oľga Belešová a Roman Pomajbo.  
Vstupné s místenkou v předprodeji: 320 Kč, na místě: 370 Kč.

RUDY HORVAT & FRAGMENTS
Rudy Horvat – kytary, Jenny Krompolc – baskytara, 
Vašek Kramář – klávesy, Kristýna Sibinská – bicí
Ostravský kytarista, který se dostal do podvědomí posluchačů se svou kape-
lou Facing West Trio. Jeho aktuální kapela hraje vlastní kompozice, skladby Jeff 
Becka, Dave Weckla, Led Zeppelin. Vstupné: 200 Kč. Předprodej od 21. ledna 
od 8:30 v sídle T klubu, v TIC nebo online.

JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ
Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o hudbě, politice, 
zajímavých lidech, odpovídá na dotazy a hraje skladby na přání. Vstupné s mís-
tenkou: 130 Kč, studenti: 60 Kč pouze na místě.

DVOJEXPOZICE
Fotograf Josef Koňařík. Černá, bílá i barevná je autorská výstava fotografií Josefa 
Koňaříka, autora, jenž se tvůrčí fotografií zabývá více jak 35 let... Ateliér a exteriér, 
dvě místa pro vznik tvůrčích prací, dva odlišné přístupy, tisíce možností, které na-
bízí dnešní médium fotografie... Výstava potrvá do 31. března 2020. Je otevřena 
pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle v T klubu (budova Komerčních domů) 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 BŘEZEN 2020

8. 2. I sobota • 20:00
Vrátnice

Rudy Horvat

Hana Machalová

Seznamka

18. 2. I úterý • 18:00
koncertní sál ZUŠ

KONCERT – KLASIKA

26. 2. I středa • 19:00
Vrátnice KONCERT

Goji

Duo CD

22. 2. I sobota • 20:00
Vrátnice

KONCERT

Do 31. 3. I Galerie
Na Radnici VÝSTAVA

14. 2. I pátek • 19:00
Vrátnice

KONCERT – FOLK

20. 2. I čtvrtek • 19:00
kino Panorama

BESEDA

Sobota 7. března • VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO • Vrátnice
Úterý 10. března • NO A! – hrají: Simona Babčáková a její improvizační 
skupina NO A! • kino Panorama
Středa 11. března – vernisáž • JINDŘICH ZEITHAMML – výstava legendární-
ho pedagoga AVU • Brillovka velký sál
Pátek 20. března • JANÁČKOVA FILHARMONIE – Zájezdní koncert • Beskyd-
ské divadlo Nový Jičín
Středa 25. března • JUNE COCÓ, MOONSHYE – koncert zpěvaček • Vrátnice
Sobota 28. března • KRANK (D), CAPTAIN CATFISH (D), LAUNDERED 
SYRUP • Vrátnice

KONCERT – ROCK

25. 2. I úterý • 19:00
kino Panorama

DIVADLO

27. 2. I čtvrtek • 19:00
Vrátnice

BESEDA


