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8. 1.—29. 3
VÝSTAVA
Galerie Na Radnici
Nejbohatší ekosystémy
planety Země
Tato výstava přináší jedinečný vhled do ekosystémů Země, která zavede návštěvníky
do deštných pralesů Sumatry, na Komodské
ostrovy za varany do savany a monzunového
lesa, či do korálových útesů Indopacifiku.
Jedinečná cesta pokračuje do tropických
mokřadů, lesů mírného pásu Evropy, či
do tundry a k ledovcům Islandu. Výstava
seznamuje s projekty Green Life, Blue Life
a především s výchovně vzdělávacím programem NEPZ pro české a slovenské školy.
Výstava je etická a obsahuje nejen nádherné
fotografie divoké přírody a zvířat, ale též
informační tabule s důležitými popisky k daným ekosystémům.

17. 12.—30. 1. VÝSTAVA
Brillovka, velký sál
Já bych rád k betlému
Výstava betlémů je připomenutím křesťanské
tradice staré téměř 800 let, a také prezentace tvorby lidových řezbářů, kteří v našem
regionu betlemářskou tradici udržují. Odborným garantem výstavy je Ing. Ivan Hejtmánek,
předseda regionální pobočky Spolku českých
betlémářů. V sále v Brillovce je vystaveno
64 souborů dřevěných betlémů od malých
rodinných, větších statických a také betlémy pohyblivé. Pozornost jistě upoutá Betlém
v Lidečku, který kromě samotné centrální
scény obsahuje 320 figur, soubory staveb
a především zobrazuje život a práci na Valašsku. Pro srovnání vývoje betlemářství je
vystaveno také několik historických betlémů.
Vstupné: dospělí 50 Kč, studenti a důchodci
30 Kč, děti do 6 let zdarma.

13. 1.
→ 19:00
Klub cestovatelů Vrátnice
Michal Štěpánek:
Libanon – Země hor, cedrů
a uprchlíků
Na malém území ohraničeném Středozemním mořem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory,
po zemi jsou roztroušeny starobylé památky,
servíruje se zde uznávaná kuchyně a nábožensky se jedná o velice koncentrovaný
pel-mel… Nablýskaná metropole Bejrút,
famózní město Tripolis, část LMT (Lebanon
Mountain Trail), starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou jen letmou
ochutnávkou toho, co tato destinace nabízí.
Vstupné dobrovolné.

EP, hrají melodický angažovaný punk, ve kterém se objevují rockerské vlivy, což je jen ku
prospěchu věci. Precizní muzikantské výkony jsou u rožnovských kapel tohoto ranku již
samozřejmostí. Druhého vystupujícího zveřejníme na našem webu. Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč.

25. 1
→ 18:00
sál ZUŠ
Kvarteto Martinů
Novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty města.
Kvarteto Martinů se řadí mezi významné
představitele české kvartetní školy. Na svém
počátku bylo pedagogicky formováno členy
Vlachova a Smetanova kvarteta Viktorem
Moučkou a Antonínem Kohoutem. Mezi jejich dalšími učiteli se pak prosadily osobnosti
světové kvartetní tradice – členové kvartetů
Quarneri, Tel Aviv, Juliard nebo Amadeus.
Lubomír Havlák – housle, Adéla Štajnochrová – housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka
Vlašánková – violoncello. Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na místě: 190 Kč.
Držitelé Rosenky: 110 Kč.

Další díl nového cyklu pohodových klubových
pořadů, kterými Vás provází Zbyněk Terner.
Tentokrát přijalo pozvání vsetínské Divadlo
Meteora, jehož motto zní: „Když nejde divák
do divadla, jede divadlo za divákem“. Založili
ho v roce 2017 herečtí nadšenci Petr a Kristýna Štívovi, kteří dominují ve čtyřech hrách, jež
má soubor na repertoáru. Po úvodní talkshow
uvedou aktuální a současnou komedii Panenka, která popisuje trend nahrazování skutečných mezilidských vztahů těmi virtuálními.
Vstupné s místenkou 250 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA
ÚNOR 2022

19. 1.
→ 20:00
hudební klub Vrátnice
AF Band
Po vánoční pohodě a hromadě spořádaného
cukroví Vás neotřelými pop-rockovými hity
z 80. a 90. let rozproudí kapela AF Band, která
tentokrát jako bonus okoření večer melodiemi několika kultovních filmů a seriálů. Přijďte
s námi rozzářit jednu fajn lednovou středu!
Sestava: Adam Fuska, Tomáš Fábry, Jiří Růčka, Vašek Hudeček, Ondřej Růčka Vstupné
v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč.

2. 2.
→ 19:00
Brillovka, velký sál
Dobrý večer s divadlem

26. 1.
→ 19:00
hudební klub Vrátnice
Libor Šmoldas Organ Trio
Libor Šmoldas Organ Trio vás překvapí
přívalem pozitivní energie, s níž hraje vlastní
skladby, vycházející nejen z jazzové tradice, ale silně se opírající o blues, funk a soul
60. let. Kytarista Libor Šmoldas si přizval
ke spolupráci vynikajícího varhaníka Jakuba
Zomera, jehož popularita u českého jazzového publika neustále stoupá, a o generaci
staršího Jiřího Slavíčka, jednoho z nejžádanějších bubeníků české scény. Vstupné
na sezení s místenkou 250 Kč.

3. 2. Never Sol | Vrátnice
15. 2. Smetanovo trio | ZUŠ
19. 2. Jan Hlucháň, Juhyň introvert trio
| Vrátnice
25. 2. Thalia Zedek Band, Oswaldovi,
Chorobopop | Vrátnice

KULTURNÍ PODCAST
Z ROŽNOVA
ÚT 11. 1. / Rožnovská folklorní hudební scéna – díl I.
ÚT 25. 1. / s antropologem
Bobem Kuříkem o punku,
fotbalu, indiánech a valaších
www.tka.cz/podcasty
Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle
Téčka (budova Komerčních domů), nebo v TIC dle
otevíracích dob a rovněž online prostřednictvím
www.tka.cz.

21. 1.
→ 20:00
hudební klub Vrátnice
Lucifer efekt

Předprodej zahajujeme většinou měsíc před konáním
akce, u některých vybraných akcí dříve. Je možná
také 3denní rezervace, a to pouze online.

Premiéra nové sestavy domácí punkové kapely, ve které se Lenia vrátila k bicím. Lucifer
efekt, kteří mají na kontě dvě desky a jedno

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

V rámci akcí budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace kulturních akcí
na webu, sociálních sítích a v médiích.

