7. 3. I

sobota • 19:00

25. 3. I

KONCERT – ROCK

Vrátnice

10. 3. I

úterý • 19:00
kino Panorama

Německá klubová hvězda, zpěvačka June Cocó vystoupí jen sama za klavírem. Umělkyně, o níž se mluví ve spojitosti s Amandou Palmer, Sufjanem
Stevensem nebo Kate Bush, si už podmanila české publikum, letos vydala
své sólové album Fantasies & Fine Lines, s nímž se na jaře 2020 vrátí na
česká pódia. Předskakovat bude Moonshye beskydská zpěvačka, kytaristka
a textařka, působící v současnosti v polské Lodži. Vstupné s místenkou do
24. března: 200 Kč, v den koncertu: 240 Kč.

June Cocó

DIVADLO

28. 3. I

NO A! (LABORATOŘ SIMONY BABČÁKOVÉ)

Další představení volné improvizační jízdy skupiny herců a hudebníků z Laboratoře Simony Babčákové. Kostýmovaná improvizovaná inscenace vznikne přímo
před vašima očima a vy se stanete svědky vzniku a zániku třeskutě vtipného
dramatu během jednoho večera. Kombinace herecké a hudební improvizace vytváří spolu s kostýmy a světly dojem klasického činoherního představení, ale bez
cenzury a s nekorektním humorem. Hrají: Simona Babčáková, Marek Doubrava,
Jana Machalíková, Tony Nyass, Alexandr Stankov a Jakub Troják.

12. 3. I

čtvrtek • 19:00
Vrátnice

Legenda praví, že Ozzy se při svý návštěvě Slezska velmi dobře bavil – a Laundered Syrup jsou toho nejlepším důkazem. Heavy rock hardcore. Z německého
Hannau přijede skupina KranK, ostřílení hudebníci, kteří se sami označují jako
sludge hardcore hardrock. Vstupné: do 27. 3. 120 Kč, v den akce 150 Kč.

30. 3. – 2. 4. I

Simona Babčáková

FESTIVAL

22. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech
Pořádá společnost Člověk v tísni, o. p. s. a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace pod záštitou starosty města Rožnov pod Radhoštěm Radima
Holiše. Až naprší a uschne. Dokumentární festival Jeden svět se zaměřuje také
na projevy klimatické krize (nejen) ve filmu.

KLUB CESTOVATELŮ

Dva týdny strávené v jarním Japonsku, vzdálené a izolované zemi, která je synonymem dokonalosti a krásy – to byl nejúžasnější cestovatelský zážitek Bářina života,
splněný sen, o kterém nám povypráví. Vstupné dobrovolné.
Hlavní partner akce: ON Semiconductor

Japonské Honšú

VÝSTAVA

OBRAZ DNE VE DVANÁCTI VARIACÍCH DIFUZE

Sochař Jindřich Zeithamml. Soubor děl pro výstavní prostor Brillovka jednoho z našich nejvýznamnějších sochařů a legendárního pedagoga AVU Jindřicha
Zeithammla sestává z betonových, železných a dřevěných sochařských objektů
i dřevořezů na papíře. Poprvé je představen cyklus nástěnných objektů Obraz dne
ve dvanácti variacích difuze. Vernisáž proběhne ve středu 11. března v 17.30
hodin. Úvodní slovo: Iva Mladičová. Hudební produkce: skupina Billow.

17. a 24. 3. I

pondělí až čtvrtek
kino Panorama

JEDEN SVĚT 2020

BARBORA POLÁŠKOVÁ: PO STOPÁCH
DOKONALOSTI – JAPONSKÉ HONŠÚ

11. 3. – 30. 4. I

sobota • 19:00 KONCERT – HARDCORE
Vrátnice

KRANK (D), LAUNDERED SYRUP

BESEDA

Brillovka
velký sál

KONCERT – ART POP

JUNE COCÓ /D/, MOONSHYE /CZ/

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO

Vladivojna La Chia je výrazná, nezaměnitelná autorka, zpěvačka, textařka, producentka a skladatelka filmové a divadelní hudby a se svým 4Triem hraje průřez toho
nejzajímavějšího ze své tvorby. Tzn. písně ze sólových alb, z filmů a divadelních
představení, písně z repertoáru Vladivojska v akustickém hávu a také část programu z recitálu 8 hlav šílenství. Vstupné s místenkou (na sezení v prvních 4 řadách)
260 Kč, na stání v zadní části sálu 240 Kč.

středa • 19:00
Vrátnice

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2020
Středa 1. dubna • KRISTINA BARTA EVENT HORIZON – B&J Notes • Vrátnice
Středa 8. dubna • ZNOVU A LÍP – hrají: Marek Daniel, Kristýna Frejová,
Marcela Holubcová a další • Janíkova stodola
Sobota 11. dubna • IMPROLIGA – Valouny • Vrátnice
Středa 15. dubna • JUWANA JENKINS BLUES BAND – B&J Notes • Vrátnice
Úterý 21. dubna • OSTRAVA BRASS QUINTET • kostel Všech svatých
Čtvrtek 23. dubna • JIŘÍ ČERNÝ – John Lennon • Vrátnice
Sobota 25. dubna • BUBOLET • Vrátnice
Středa 29. dubna • Klub cestovatelů – JIŘÍ KOLBABA: NORSKO – OSLAVA
PŘÍRODY • kino Panorama
Čtvrtek 30. dubna • JARBOE, BOLEHLAV • Vrátnice

Jindřich Zeithamml

17:00
Brillovka velký sál

WORKSHOP

VYBROUŠENÝ TVAR

Dvě lekce výtvarného workshopu, na kterém se dozvíte, jak vytvořit geometrický objekt
inspirovaný tvaroslovím Jindřicha Zeithammla. Vyzkoušíte si práci s polymerovou hmotou, plátkovým kovem, vaření klasického klihového šepsu a adjustaci celé kompozice.

20. a 21. 3. I

pátek a sobota
Masarykovo náměstí

JOSEFSKÝ JARMARK

Tradiční dvoudenní jarmark. V doprovodném programu vystoupí Lucie Redlová
s kapelou Garde, rožnovská skupina Heaven a další.

Jeden svět 2020

www.tka.cz

Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle v T klubu (budova Komerčních domů), v TIC nebo v prodejně ENO il negozio (Brillovka) 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

