11.6.

27.6.

19:00|kino Panorama

POSLEDNÍ KLAPKA

JIŘÍ KALÁT – STOPY VEDOU DO ÍRÁNU
KLUB CESTOVATELŮ

Írán není Irák, to se ale špatně vysvětluje, stejně jako fakt, že v zemi ajatolláhů
není válka, ale naopak klid a velice bezpečno. Perská historie sahá hluboko
do minulosti a země tak nabízí nepřeberné množství historických památek
a příběhů, jež jsou spojeny s Evropou více, než bychom si dokázali představit.
Místní lidé nezapomněli nic ze své tradiční pohostinnosti a to až do té míry,
že občas cestovatel zůstane v hostelu jen proto, aby měl chvíli pro sebe. Írán
je země obrovská a bohatá. Jiří ji samozřejmě nestihne v besedě ukázat celou, to si ani neklade za cíl, ale snad se mu podaří odkrýt kousek tajemství
o místě, které mnozí hanlivě označují za zemi zla.
Vstupné dobrovolné.

aneb Za dva roky to roztočíme drahoušku!

Začínáme se loučit s kinem Panorama... Máte rádi ﬁlmy a atmosféru klasického kina? Tak vemte rodinu i přátele a užijte si den v rožnovském kině a jeho
okolí a přijďte se rozloučit také! Filmy, koncerty, divadla a zase ﬁlmy! K tomu
malování na kino a něco dobrého k zakousnutí.
Podrobný program na samostatných plakátech a na našem webu.

Írán

17.4.↓ Galerie Na Radnici
30.6.

MARIÁN BÉREŠ – KOUZLO KRAJINY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

16.6.↓ 17:30|městský park
30.9.

Výstava nabízí průřez tvorbou fotografa Mariána Béreše, a to fotograﬁe primárně z Beskyd a Valašska, ale i z různých koutů České a Slovenské republiky.

VOJTĚCH MÍČA – SITUACE
VÝSTAVA SOCH

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2020

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od června do září ozvláštní sochařská expozice Vojtěcha Míči. Moderní sochařské objekty citlivě zasazeny do
zeleně městského parku obrátí vaše myšlenky zpět z minulosti k úvahám, co
bude dál.
Vernisáž a slavnostní zahájení proběhne v úterý v 17:30 hodin u Hudebního
altánu. Úvodním slovem a procházkou kolem vystavených soch vás provede
kurátorka Iva Mladičová a Vojtěch Míča. O hudební složku se postará skupina
Heimat.
Expozice potrvá do 30. září 2020. Je volně přístupná.

16.6.

od 10:00|kino a okolí

12. 7.
16. 7.
26. 7.
30. 7.

SWINGALIA | Hudební altán
NAČEVA A ZDIVOČELÍ KONĚ | Hudební altán
KUDLA S KAPELOU V KRABICI | Hudební altán
XAVIER BAUMAXA | nádvoří Brillovky

Výstava soch

17:30|Hudební altán

HEIMAT – KONCERT
V RÁMCI VERNISÁŽE VOJTĚCHA MÍČI

Opavská kapela Heimat je spojení afrických rytmů, synťákových basů a ploch,
dlouhých jazzových sól na saxofon a jednoduché bigbítové kytary. Tím trochu provokativním názvem, který znamená vlast, domov, chtějí sdělit, že hudebně je jejich domovem právě různorodost. Málokterá kapela v Česku takto
hraje, a městský park v rámci vernisáže Vojtěcha Míči je takřka ideální pro
jejich tóny.

20.6.

Heimat

19:00|Vrátnice

CHOROBOPOP, PACINO, PROTIJED

Koncert domácí elektro punkové kapely Chorobopop, která v soušasnosti pracuje intenzivně na dokončení svého debutního alba, vycházejícího na podzim. Hosty budou Pacino ze Slezska , kteří kombinují české texty se zběsilostí
a strukturovanou hudbou, postavenou na jasném zvuku kytary. Odkazy na Sonic Youth, Dinosaur Jr či spřízněný kolektiv Silver Rocket jsou více než zřejmé.
Vloni obdrželi hudební cenu Vinyla za album „Půl litru země!“ a to naprosto
zaslouženě. Protijed je politický sxe hard core se členy Balaclava, Gattaca, Kruhy a Make Peace s aktuální deskou Stres na Pushteek Records. Jejich živé koncerty garantují prostor k pořádné zábavě v moshpitu.
Vstupné: do 19. 6. 120 Kč, v den akce 150 Kč. Předprodej od 2. 6. od 8:30 v sídle T klubu, TIC a ENO il negozio (Brillovka) nebo online.

Chorobopop

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

Konání akcí
se bude řídit
platnými hygienickými
podmínkami
pro daný termín
dle nařízení MZ ČR.

