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1. 5.
→ 18:00
kostel Všech svatých
Ostrava Brass Quintet

8. 5.
→ 15:00
Brillovka, velký sál
Den matek – CM Valašsko

Soubor interpretuje skladby všech stylových
období od renesance až po současnost.
V jeho dramaturgii jsou skladby O. Lassa,
G. P. Palestriny, J. Pezela, J. B. Lullyho, H. Purcella, J. S. Bacha, N. A. Rimského Korsakova,
S. Joplina, V. Ewalda, a dalších autorů
Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce
a na místě: 190 Kč.

Téčko pod záštitou místostarostky Kristýny Kosové zve všechny maminky, babičky
a prababičky na koncert cimbálové muziky
Valašsko ke Dni matek
Vstupenky zdarma jsou k dispozici v kanceláři Téčka nebo v TIC Rožnov p. R. od 5. 4.
od 8.30 hodin maximálně 2ks/os.

11. 5.
→ 19:00
Janíkova stodola
Znovu a líp

4. 5.
→ 20:00
klub Vrátnice
Trialogos, S A R R A M
Trialogos tvoří Conny Ochs (akustické a elektrické kytary, zpěv, basa, bicí, perkuse), Sicker
Man (akustické a elektrické violoncello, kytary, Juno 6, Moog) a Kiki Bohemia (Rhodos,
zpěv, baskytara, diktafon, autoharfa), hudebně se jedná o doom s prvky krautrocku.
S A R R A M je sólový projekt Valeria Marrase
ze Sardinie, který kombinuje prvky doomového dronu, elektroniky, postrocku a noise.
Vstupné s místenkou (na sezení v prvních 4 řadách) 250 Kč, na stání v zadní části sálu 200 Kč.

Svěží komedie o lásce, manželství a přehodnocování. On je uznávaný spisovatel, elegán,
má rád drahé pití, mladší ženy, tenis a obdiv.
Ona je jeho manželka a už toho má dost. Co
by se stalo, kdybyste smazali uplynulé roky
společného života a byli zase na začátku?
Mladí, zamilovaní a plní ideálů? Hrají: Marek
Daniel, Kristýna Frejová, Marcela Holubcová,
Vašek Vašák/Luboš Veselý/Zbyšek Humpolec, Jana Kozubková/Petra Mikulková.
Vstupné s místenkou, přízemí: 460 Kč, balkon: 440 Kč.

Sociální průzkumy nastiňují budoucnost,
v roce 2050 bude většina lidí žít v partnerství s robotem. Do napohled spokojené
domácnosti vstupuje další android a chce
se zařadit do pomyslného trojúhelníku.
Hrají: Franta Baláš, Petra Přikrylová, Zdravee,
Iveta Karolová
Autor: Marek Baroš. Vstupné na sezení s místenkou v předprodeji 150 Kč v den akce 180 Kč.

17. 5.
→ 19:00
kostel Všech svatých
Irena Chřibková
Jan Adamus
Koncert nejvýraznější české varhanice své
generace a hobojisty Jana Adamuse. Koncert uvádí Kruh přátel hudby v cyklu Večery
s klasikou.
Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce
a na místě: 190 Kč.

18. 5.
→ 19:00
klub Vrátnice
Jarní poetický večer
Herečka Kristýna Podzimková kovaná v recitaci, klávesista a kytarista Ondřej Fencl zabydlený v muzice... a jako host básník (i když se
mu tak neříká), který svou poetiku celoživotně
spojil s písničkami Mňágy a Žďorp, Petr Fiala.
Vstupné na sezení s místenkou 300 Kč.

12. 5.
klub Vrátnice
Jam session

6. 5.
→ 19:00
klub Vrátnice
Divadlo Zticha – Single

a kytarových harmoniích Lucie. Labasheeda
je alternativní rock Holandska.
Vstupné s místenkou (na sezení) 250 Kč, na
stání v zadní části sálu 200 Kč.

13. 5.
→ 20:00
klub Vrátnice
Terrible 2s, Labasheeda
Terrible 2s založily Lucia Piussi a Agnes Lovecká po rozpadu Živých kvetov a vytvořily
nové autorské duo, hrají obyčejné písničky,
které se nesou na beatových podkladech
Agnes, ale také na jednoduchých klavírních

Koncert dvou alternativních kapel místního
a ostravského podhoubí mísícího vlivy punku, nové vlny, rocku a elektroniky.
Jedná se zároveň o rozlučku s München
Konflikt, jelikož se jeden z členů, konkrétně
Vojta Kovařík, stěhuje do zahraničí.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě
150 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
1. 6. AF Band – Vrátnice
2. 6. Orbis Pictus Play – Petr Nikl
vernisáž Společenský dům
4. 6. Už jsme doma hrají F.P.B. – Vrátnice
8. 6. Rickolus – Vrátnice
10. 6. Pack AD, Panenské plameny, E
Vrátnice
11. 6. Pekař, Delta Fuse
Brillovka – nádvoří
14. 6. PKM – Vrátnice

KULTURNÍ PODCAST
Z ROŽNOVA

→ 19:00

Kde? Sál i kavárna = místa dost.
Blues, boogie, rock and roll. House band:
Zbyněk Terner, Adam Fuska, Jarda Mikel,
Neky, Tashunka, Ondra Růčka, Jura Růčka.
K dispozici jsou mikrofon, komba a bicí, muzikanti nástroje s sebou.
Vstupné dobrovolné.

27. 5.
→ 20:00
klub Vrátnice
München Konflikt
Perly Sviním

ÚT 3. 5. / Jana Mynářová
ÚT 17. 5. / Folklorní hudební
scéna Rožnova – díl IV.
Soláň

19. 5.
→ 19:00
Klub cestovatelů Vrátnice
Hana Machalová: Cestujte
chytře, levně a často 2022
Už se také nemůžete dočkat, až konečně
vyrazíte někam vypnout hlavu, dát si dobré
jídlo, pití, nabrat inspiraci a energii do dalších
dnů? Jde to ale vůbec, když se tolik změnil
svět? Přijďte si pro novou porci zážitků, tipů
a triků pro levné cesty od Hany Machalové.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

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.
Předprodej zahajujeme většinou měsíc před konáním
akce, u některých vybraných akcí dříve. Je možná
také 3denní rezervace, a to pouze online.
V rámci akcí budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace kulturních akcí
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

