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3. 9.
→ 19:00
hudební klub Vrátnice
Innoxia Corpora,
Antisocial Skills, DJ Vaant
Oficiální after party po skejtových závodech Vans Shop Riot. Bez vstupného.

7. 9.
→ 17:00
Masarykovo náměstí
Luboš Pospíšil a 5P
Koncert v rámci Jarmarku neziskových
organizací v sociální oblasti. Matador české
hudební scény s hlasem který si nespletete
prožívá jedno z nejšťastnějších období své
více než čtyřicetileté kariéry, kterou akcentuje nová deska Poesis Beat (2021).
Bez vstupného.

10. 9.
→ 16:00
venkovní koupaliště
Tomáš Klus & Michal Hrůza
Dvojkoncert skvělých muzikantů v areálu
venkovního rožnovského koupaliště. Jako
předkapela zahrají Ronjam.
Vstupné v předprodeji 590 Kč, na místě
690 Kč, děti do 7 let zdarma. Koncert probíhá ve spolupráci s Brose CZ.

13. 9.
→ 18:00
sál ZUŠ
Sylvie Schelingerová
příčná flétna,
Amelia Tokarska
harfa
Koncert mladých hudebnic z Česka a Polska
a dle repertoáru, který obvykle hrají, můžeme očekávat Mozarta, Faurého, Debussyho, Bacha i pár méně známých skladatelů
v excelentním podání hudebnic, které ve
svém portfoliu mají spolupráci s prestižními
evropskými orchestry.
Vstupné v předprodeji 140 Kč, v den akce
a na místě 190 Kč. Držitelé Rožnovské seniorské karty 110 Kč.

9. 9.
→ 17:00
Vrátnice a okolí
Valašské zkušebny #6
Hudební festival v klubu Vrátnice a jeho okolí.
Občerstvení vege i nevege, pivo řemeslné
i sériové. Káva a limo. Prostě jako dycky. Zahrají: Krásné nové stroje, Ananas Beat, Chorobopop, 4Dogs, Včera bylo pozdě, Konfuse,
Vagaband, Undertow. Vstupné v předprodeji
150 Kč, v den koncertu 200 Kč.

16. 9.
→ 19:00
Brillovka, velký sál
Beata Hlavenková hraje
hudbu z filmu Zátopek
Beata Hlavenková, pianistka, skladatelka, zpěvačka, aranžérka a producentka, je
jednou z nejvýraznějších současných muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým
autorským rukopisem. Její hlavní devízou
je odvaha – odvaha experimentovat, hledat nekonvenční harmonie a aranžmá. Na
sólovém koncertě zazní jak skladby z fi lmu
Zátopek, tak i Beatina sólová tvorba.
Vstupné na sezení s místenkou v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč.

20. 9.
→ 19:00
Klub cestovatelů Brillovka
Jiří Kolbaba – Poklady
Aljašky a západní Kanady
Jiří Kolbaba prožívá na svých cestách
celou řadu různých dobrodružství a pravidelně se o ně dělí na svých pořadech.
Poznáme park Denali, obávané medvědy,
sídlo Santa Clause i namodralé ledovce.
Z Aljašky do kanadské Britské Columbie
poplujeme velkým parníkem.
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě
350 Kč.

zařadit do pomyslného trojúhelníku. Délka
představení 45 minut bez přestávky.
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.

27. 9.
hotel AGH
Jana Koubková

→ 19:00

Koncert legendární pražské jazzové zpěvačky.
Pokud byste udělali anketu s otázkou „Jmenujte českou jazzovou zpěvačku“, tak věřte,
že většina odpovědí by byla Jana Koubková.
Tato dáma, označovaná jako nestorka českého jazzu vystoupí u nás v doprovodu mistrovského klavíristy Ondřeje Karbana. Všestranná
osobnost, iniciátorka koncertního dění v Praze
má na kontě několik skvělých alb a to včetně
spolupráce s dvojicí Pavlíček – Hrubeš na desce Horký dech. Vstupné na sezení: 250 Kč.

28. 9.
→ 15:00
Janíkova stodola
Jsme stále mladí
Koncert ke Dni seniorů. Dechová hudba Moravská veselka je na českých, slovenských,
ale také evropských pódiích úspěšná už více
než tři desetiletí. Koncert bez vstupného.

14. 9.
→ 15:30
obřadní síň MÚ
16. ročník soutěže
Kvetoucí město
Téčko, ČSŽ - spolek rožnovských žen, ve
spolupráci s SBD a městem Rožnov p. R.
pod záštitou starosty města Jiřího Pavlici
Vás zve na slavnostní vyhodnocení a předání cen.

24. 9.
→ 19:00
hudební klub Vrátnice
Divadlo Zticha – Single
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

Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle
Téčka (budova Komerčních domů), nebo v TIC dle otevírací doby 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

