25.1.

Kulturní podcast z Rožnova

Rozhovory, diskuze a tématické pořady se zajímavými osobnostmi ze světa kultury a společenského dění můžete nově
poslouchat na našem webu a také na všech podcastových
aplikacích. Každé úterý zveřejňujeme nový díl.
https://www.tka.cz/podcasty

19:00|Stream z Vrátnice

MICHAL ŠTĚPÁNEK: GRUZIE

TAJEMNÉ KRÁLOVSTVÍ VE STÍNU KAVKAZU
KLUB CESTOVATELŮ

Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mohutné hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť pak zase břehy Černého moře. Navštívíme spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie a Kazbegi, projdeme
se uličkami hlavního města Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinářských specialit.
Vstupné dobrovolné.
Přenos bude dostupný na našem webu a facebookovém proﬁlu.

29.1.

Future Guys

20:00|Stream z Vrátnice

FUTURE GUYS – stream koncert

Na živý koncert se zatím nedostanete, proto jsme zahájili sérii streamovaných koncertů z klubu Vrátnice. Prvním vystupujícím v roce 2021 bude mladá
lokální formace Future Guys, které jste mohli zažít na Valašských zkušebnách
v roce 2019. Hudebně se pohybují od punku k tvrdému rocku a svou energiii
a elán dokáží na pódiu dobře vytěžit. V současné době pracují na debutní
nahrávce, což dokazuje, že to se svou tvorbou myslí vážně.
Vstupné dobrovolné.
Přenos bude dostupný na našem webu a facebookovém proﬁlu.

S Kristýnou Podzimkovou
o ﬁlmových a divadelních
rolích / Petr Kopecký

S Josefem Bosákem o jeho
cestě do fotograﬁckého ráje /
Zbyněk Terner

Premiéra 5. 1.
Rožnovská alternativní hudební scéna – díl první / Ctib

Premiéra 12. 1.
S Tomášem Doruškou o ﬁlmu,
kultuře a ekologii / Petr Kopecký

Premiéra 19. 1.
S Markem Jelínkem o životě na
kolech / Pavel Jakubík

Premiéra 26. 1.
S Ladislavem Cmíralem o rutině,
kreativitě a humoru / Z. Terner

Patina – non HD

Mgr. Zdeněk Šimůnek pedagog, básník, klavírista, skladatel a výtvarník se
zde představuje jako tvůrce tisků balancujících na pomezí fotograﬁe a graﬁky. K práci na nich používá sadu mobilních telefonů, u jejichž fotoaparátů
využívá samozřejmou „nedokonalost“. S principem chyby pracuje i v následném „zboosterování“ „obrázku“. Nejde mu o práci se světlem, ale vesměs
o destrukci 3D prostoru. Od zářivě barevné plochosti ad absurdum až po expresionistickou abstrakci.
Výstava začíná 8. ledna a potrvá do 29. března 2021. Je otevřena pondělí,
středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

ŽÍZNIVÉ DVEŘE

S Petrem Fialou nejen o nové
desce / Zbyněk Terner

Gruzie

08.1.↓ Galerie Na Radnici
29.3.

PATINA – NON HD
SITUAČNÍ TISKY ZDEŇKA ŠIMŮNKA

O adventu s knězem Lukášem
Engelmannem / Alena Čípová

Vrátnice

Café & Bar Vrátnice provozuje v dobách covidu takzvané Žíznivé dveře.
Otevřeno je od pondělí do soboty 15:30 – 19:00.

Můžete si nechat natočit do 1,5 litrové PET láhve aktuální nabídku, většinou
jsou k dispozici 3 druhy točeného piva.
A k tomu samozřejmě bohatě zásobené lednice s lahvovými speciály.

Kontakt: 777 299 324

Vrátnice

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

