10.11.

16.11. 19:00|Vrátnice

19:00|Brillovka, velký sál

KLUB CESTOVATELŮ
ZUZANA KLÍMKOVÁ: SV(J)ET KOLEM

DOBRÝ VEČER SE SWINGEM

První z cyklu pohodových klubových pořadů se zajímavými hosty jimiž
Vás bude provázet Zbyněk Terner. Premiérově bude hostem Jan Smigmator swingový zpěvák a také moderátor Českého rozhlasu Dvojka, na jehož
vlnách vysílá společně se zpěvačkou Dashou svůj autorský hudební pořad
Klub Evergreen zaměřený na propagaci Velkého amerického zpěvníku,
jazzu, swingu, evergreenů a především pak jeho interpretů. Druhý host
Darek Neumann, brněnský bluesman svéráz, který představí svou desku
jazzových standardů kouzelně otextovaných Ester Kočičkovou. Klavírní
doprovod Jiří Zabystrzan.
Přijďte si užít spoustu dobré muziky a povídání nejen o swingu – prostě dobrý
večer.
Vstupné s místenkou 250 Kč.

Nejdřív byla jen čára na mapě. Žádný propracovaný plán, jen směr a chuť vidět
svět. Za 3 roky jsme ji proměnili v desítky tisíc kilometrů, neuvěřitelná dobrodružství a mnohá setkání s lidskými osudy. Snadno jsme přivykli kočovnému
životu a stali se závislými na nedotknutelné volnosti a lehkosti bytí, které přináší kolo s pěti brašnami.
Přednáška je pořádána na podporu denního stacionáře pro lidi s poruchou
autistického spektra Naděje.

Darek Neumann

Zrní

20.11. 20:00|Vrátnice

ZRNÍ – NEBESKÝ KLID TURNÉ

11.11. 18:00|ZUŠ, sál

Bouře připomínající koncert nebo taky koncert připomínající bouři. Zrní, čtyři
Honzové a jeden Ondřej, hudba proplétající sny a totální dřeň hudby. Melodičnost běsnící energie, texty letící jinam. Vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti. Úprava sálu je na stání.
Vstupné : předprodej 300 Kč, v den akce 350 Kč.

VIOLONCELLO DVOU GENERACÍ
TRIO PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Petr Nouzovský – violoncello, Adam Klánský – violoncello, Josef Matěj
Švec – violoncello
Na počátku umělecké dráhy každého hudebníka je důležitá příležitost. Příležitost a připravenost podpořená pílí a talentem dává možnost pro naplnění
snu o dráze hudebníka. V programu Violoncello dvou generací představí Petr
Nouzovský své studenty z Pražské konzervatoře a zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Myslivečka, Friedricha Augusta Kummera a Giacobba Basevi Cervetta.
Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na místě: 190 Kč. Držitelé Rožnovské seniorské karty: 110 Kč.

13.11. 20:00|Vrátnice

THE PAU (PL), BIBIONE, FRANZIE

24.11. 19:00|Vrátnice

ALF CARLSSON / JIŘÍ KOTAČA QUARTET

Petr Nouzovský

26.11. 16:30|Masarykovo náměstí

The Pau

The Pau, neboli Paulina, má svojí kapelu v telefonu a krom něj si bohatě vystačí jen s kytarou a mikrofonem. A jaká je její hudba? Občas víc křik než zpěv,
rozskřípaná kytara à la Sonic Youth, místy až tanečně našláplé podklady, texty co se s ničím nemažou.
Trojice hudebnic Maggie, Kristýna a Kristýna se dala dohromady před dvěma
lety. Temně špinavá kytara, bublající basa, strojové bicí a místy agresivní hrdelní řev, nad tím vším sarkasmus v textech – to jsou poznávací znaky Bibione.
Kapela Franzie má v sobě vlivy z postrocku, psychedelie a brněnské alternativy. Vokál Veroniky Stříbrné v průběhu jakoby doprovázel posluchače po neznámé krajině.
Vstupné v předprodeji 120 Kč v den koncertu 150 Kč.

15.11. 15:30|kino Panorama

TALKSHOW IVO ŠMOLDAS A HOSTÉ

Akce pro seniory. Zveme Vás na zábavný pořad ﬁlozofa, básníka, kulturního
publicisty a scenáristy PhDr. Ivo Šmoldase. Hosté pořadu: sexuolog a lékař
MUDr. Radim Uzel, nejlepší imitátor a bavič Petr Jablonský. Humorné a originální vyprávění životních příběhů ze soukromého i pracovního života Ivo Šmoldase a jeho hostů. Mluvené slovo doplní ojedinělý úkaz na slovenské hudební
scéně – pop operní duo La Strada ve složení Peter Ďurovec a Zoltán Nikó.
Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláři T klubu – kulturní agentury
nebo v TIC Rožnov p. R. od 25. 10. maximálně 2ks/os. Počet míst je omezen.

Trumpetista Jiří Kotača poznal švédského kytaristu Alfa Carlssona při studiích
v Nizozemsku a k založení kapely pozvali dva velmi talentované slovenské hráče, bubeníka Kristiána Kuruce a kontrabasistu Petera Kormana. Mezinárodní
formace hraje autorské skladby a inspiruje se moravským, slovenským a především skandinávským folklorem. A název alba Journeys? Kolem cest – za hudbou, za poznáním i do nitra duší – se život kapely točí především.
Vstupné na sezení s místenkou 250 Kč.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Setkání u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Vánoční tvořivou dílnu můžete navštívit od 16:00 do 17:30 hodin ve vestibulu městského úřadu. Pošta pro Ježíška, kde mohou děti odevzdat svá napsaná přání a odeslat naší Andělskou poštou, bude připravena před budovou radnice. A ten největší
dárek najdete díky tomu, že přijdete a strávíte společně krásný předvánoční čas.

Veselé velikonoce

27.11. 19:00|Janíkova stodola
VESELÉ VELIKONOCE

Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu chybět titul Veselé velikonoce. Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky ﬁlmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo.
Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační komedií, která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Jedná se o českou divadelní premiéru.
Hrají: Stéphane – Martin Hofmann, Sophie – Michaela Badinková, Julie –
Eliška Hanušová, Marlene – Monika Zoubková, Fabienne – Jelena Juklová,
Walter – Jiří Wohanka, Fréderic – Filip Cíl.
Vstupné s místenkou, přízemí: 510 Kč, balkon: 490 Kč.
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty
Každé úterý vychází nový díl podcastové série Téčko.

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

