09.5.
DEN MATEK

01.4.↓ Masarykovo náměstí
16.5.

od 15:00|hudební altán
městském parku

JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY

T klub – kulturní agentura pod záštitou místostarosty Jana Kučery zve všechny maminky, babičky a prababičky k nedělní procházce.
Zastavte se u hudebního altánu v parku, kde vás čeká gratulace v podobě
malého sladkého dárečku.

13.5.

Jak se žilo před sto lety

Band of Heysek

19:00|online z Vrátnice

01.4.↓ Galerie Na Radnici
28.6.

BAND OF HEYSEK
– STREAM KONCERTU

Brněnská kapela Band of Heysek je parta muzikantů, kteří skládají a hrají
vlastní živočišné, blues načichlé, syrově špinavé písně. A na pódiích to dokáží
pěkně roztočit. Koncert proběhne v rámci cyklu Blues & Jazz Notes.
Ke sledování streamu vstupenku nepotřebujete. Zakoupením libovolného
počtu vstupenek v hodnotě 100 Kč však můžete podpořit konání tohoto koncertu. Jsou k dispozici už teď a také měsíc po streamu, který bude dostupný
jako záznam.

21.–22.5.
ROŽNOVSKÝ TRH

Už více než měsíc si můžete prohlížet unikátní výstavu v ulicích města Rožnova.
Na výlepových plochách naleznete témata jako spolky, divadlo, hudba, průmysl,
řemesla, práce na poli a další. Nechybí ani pohled na lázeňskou promenádu, portrét sourozenců Jaroňkových a záběry z Masarykova náměstí, na jehož ploše jsou
pro změnu vystaveny „kabinetky“ – portréty členů obecního zastupitelstva a význačných osobností z roku 1876. Partnerem akce je Valašské muzeum v přírodě.

BEROUNŠTÍ FOTORICI – SPORT

Od začátku dubna do konce června si můžete prohlédnout na chodbách rožnovské radnice umělecké fotografie se sportovní tematikou. Kromě Josefa Bosáka,
kterého z určitě znáte z jeho nesčetných fotografií, ať už cestovatelských, tak hudebních, vystavuje dalších 21 fotografů, sdružených v Berounských fotoricích.
Berounští fotorici

Kulturní podcast z Rožnova

Masarykovo náměstí

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

Pokud to aktuální situace dovolí proběhne trh na rožnovském náměstí dle
aktuálně platných hygienických nařízení.
Aktuální informace: https://www.tka.cz/jarmark

26.–27.5.
JEDEN SVĚT 2021

31.5.

19:00|online
z kostela Všech svatých

Jeden svět

Festival letos proběhne online. Pokud to aktuální epidemiologická situace
dovolí, promítneme některé vybrané filmy také naživo v Rožnově.
Pokud situace tyto projekce neumožní, proběhne festival pouze online
od 10. května do 6. června na platformě www.jedensvetonline.cz.
Více aktuálních informací: https://www.tka.cz/program/2021/05/jeden-svet-2021

Premiéra 4. 5.
Se Sebastiánem Kitzbergerem,
uměleckým sklářem o inspiračních zdrojích a tvorbě mimo velká
umělecká centra / Jakub Sobotka

Premiéra 11. 5.
Rozhovor s Marcelou Holubcovou o odhodlání překonávat překážky a touze hrát divadlo
/ Zbyněk Terner

Premiéra 18. 5.
Ctib se bude v pátém díle seriálu
Rožnovská alternativní hudební
scéna věnovat kapelám MED2D
a Perly sviním / Dan Stibor

Premiéra 25. 5.
S Liselotte Rokyta, fenomenální hráčkou na Panovu flétnu,
sklenkou vína a spolu s vámi se
od mikrofonu těší / Alena Čípová

BARBORA GARZINOVÁ
& ENSEMBLE STREAM

Doba streamovaných koncertů dala vzniknout novému rožnovskému uskupení Ensemble stream a uvést fanouškům barokního zpěvu mezzosopranistku Barboru Garzinovou, jejíž působnost sahá na prkna Národního divadla
v Brně. Její přirozený projev a jižanský šmrnc podtrhe ne zcela obvyklé seskupení nástrojů pro zvolený repertoár. V rukou Mariana Friedla (kontrabas, percuse), Alžběty Hlavicové (hoboj, zobcové flétny), Aleny Čípové (violoncello,
percuse), Anežky Tkáčové (cimbál) a také loutnisty Marka Kubáta zazní skladby Gulia Cacciniho, Stefana Landiho, Claudia Monteverdiho, Juana Hidalga,
Daria Castela a Sebastiana le Camuse.
Ke sledování streamu vstupenku nepotřebujete. Zakoupením libovolného počtu vstupenek v hodnotě 150 Kč však můžete podpořit konání tohoto koncertu.

Ensemble stream

Ke sledování streamů vstupenku nepotřebujete. Zakoupením libovolného počtu vstupenek však podpořité konání těchto pořadů.
Jednotlivé pořady jsou po premiéře dostupné jako záznam na www.tka.cz jen po omezenou dobu. Za vaši případnou podporu velmi děkujeme.
Těšíme se také na vaše ohlasy, pište nám na tka@tka.cz nebo na Facebook agentury.

