červen 2022

6

www.tka.cz
1. 6. 			
→19:00
hudební klub Vrátnice
AF Band s hostem

4. 6.—10. 7.
VÝSTAVA
Galerie Kostnice
Jiří Kobr – Ta, ono, ten

Na den dětí si přes den vybavte ratolesti a večer přijďte zapařit na Vrátnici. Bude to jízda –
tentokrát s hostem Liborem Macháčkem.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, v den koncertu 150 Kč.

Jiří Kobr pracuje převážně s dřevem, z nějž
vyřezává své sochy a reliéfy. Dřevěné desky
také používá jako matrice, z nichž ručně tiskne grafiky na papír a na stará prostěradla.
Křesťanské symboly i samotné biblické příběhy přenáší s citem a zároveň s prožitou jistotou
jejich významů do našeho současného světa.
Figurální kompozice, krajinné prostory i přírodní
tvary, s nimiž pracuje, oprošťuje od rušivých
detailů a nechává je působit ve své zjednodušené formě často blízké lidovému umění.
Vernisáž proběhne v pátek 3. června v 17
hod. ve farské zahradě. Úvodní slovo: Gabriela Nováková
Otevírací doba: úterý – sobota: 10:00 – 16:00,
neděle: 12:00 – 16:00
Vstupné dobrovolné.

2. 6.
→20:00
hudební klub Vrátnice
Tichý Nikl
Polovina kultovní formace Třaskavá směs,
aneb další výtvarníci se chopili hudebních
nástrojů.
Petr Nikl – buzuki, vodaphone, strojky, masky, zpěv
Petr Tichý – kontrabas, trombón, zpěv
Vstupné 120 Kč. Vstupenka platí rovněž i na
výstavu Orbis Pictus Play ve Spoláku.

3. 6.—31. 8.
VÝSTAVA
Společenský dům
ORBIS PICTUS PLAY
Expozice se skládá ze 17 objektů, které zapojí
vaše smysly, především zrak a sluch. Všechny
vystavené objekty ožívají díky interakci návštěvníků. Nápis nesahat zde nenaleznete,
právě naopak! Autorem umělecké koncepce je
malíř Petr Nikl, který rožnovský Orbis sestavil
z děl 13 umělců. Projekt demonstruje sílu tvořivé touhy po poznání a rozvíjí tak nadčasové
myšlenky J. A. Komenského, který věděl, že
nejpřirozenějším způsobem učení je hra.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. června
v 17 hod. Úvodní slovo: Jakub Sobotka, vystoupí Petr Nikl
Otevřeno: úterý až neděle 13 – 18 hodin.
Vstupné: 50 – 120 Kč

4. 6.
→20:00
hudební klub Vrátnice
Už jsme doma
hrají písně FPB
Na koncertě zazní lehce přearanžované
verze písní jedné z prvních punkových kapel
v tehdejším Československu, která, stejně
jako UJD, pochází z Teplic.
Vstupné: předprodej 300 Kč, v den akce
350 Kč.

10. 6.
→20:00
hudební klub Vrátnice
E, Pack AD
Panenské plameny

20. 6.
→20:00
komorní amfiteátr,
Dřevěné městečko, VMP
Hamlet

The Pack A.D, dvě Kanaďanky, ve své tvorbě
sázejí na ty nejlepší momenty z odkazu garážových kapel jako MC5 nebo Mudhoney a celé
to skvěle drží pohromadě, protože je to hit
za hitem. Thalia Zedek (ex-Come, Live Skull),
Ernie Kim a Jason Sanford tvoří kapelu E. Takto
má znít alternativní rock ve dvacátých letech
našeho století. Z nedalekého Kopru přijedou
koncert dotunit Panenské plameny.
Vstupné v předprodeji 200 Kč v den koncertu 250 Kč.

Původní inscenace vznikla v roce 2000 na
DIFA JAMU v Brně. Poté se hrála několik let
na Malé scéně ND v Brně. Obnovená premiéra vznikla v roce 2014 pro Colours of
Ostrava. Představení v Rožnově bude další
obnovenou premiérou v rámci oslav 30. výročí založení Charity Valašské Meziříčí.
V případě nepříznivého počasí se představení přesouvá do Janíkovy stodoly.
Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 390 Kč.

27. 6.
→16:30
Janíkova stodola
Maxipes Fík

11. 6.
→19:00
Brillovka, nádvoří
Pekař, Delta Fuse
Pekař, vlastním jménem Petr Toms, získal
v roce 2016 Českého Slavíka v kategorii Objev roku a cenu Evropy 2. Ve svých začátcích
vystupoval sám, ale postupem času svoji písničkářskou polohu opustil a založil kapelu, která je v současnosti již pětičlenná. Delta Fuse
je mladá, ale velmi nadějná irská bluesrocková
kapela. Jejich sound je částečně namočen do
soulu a šedesátkové psychedelie.
Vstupné v předprodeji 250 Kč v den koncertu 300 Kč.

„Tatí, já byfem chtěla pfa.“ řekla Ája. Tak jí
tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek‘“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu
Fek.„To už mu můžeme říkat Fík“ řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého
pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké, které vám předvede pražské divadlo Krapet.
Vstupné s místenkou 130 Kč.

KULTURNÍ PODCAST
Z ROŽNOVA
ÚT 14. 6. / Dan Pagáč
Nemohu jinak
ÚT 28. 6. / Folklorní scéna
díl V. – CM Kotár
www.tka.cz/podcasty

8. 6.
→20:00
hudební klub Vrátnice
Rickolus
Americký písničkář vystoupí v kavárně klubu.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě
170 Kč.

14. 6.
→19:00
hudební klub Vrátnice
PKM – Bigbítové hity 60. let
Parta kroměřížských muzikantů. Repertoár
tvoří hlavně bigbítové a raně rockové skladby z 60. let.
Vstupné 99 Kč pouze na místě.

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.
Téčko nenese odpovědnost za záznamy pořízené
a zveřejněné jinými subjekty. Více informací ohledně
ochrany osobních údajů najdete na https://www.tka.
cz/ochrana-osobnich-udaju

