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5. 11.
→ 19:00
hudební klub Vrátnice
Hudební avant garda
Přehlídka alternativních kapel s avantgardním
nádechem. Drť je skutečně nevídaným experimentem – jde o zhudebnění výroků z publikovaných rozhovorů s bývalým šéfem StB,
generálem Alojzem Lorencem, zpěv je v režii
šéfa festivalu Pohoda a lídra kultovní kapely
Bez ladu a skladu Michala Kaščáka. Dále zahrají
postjazzoví JWQ, zběsilí Massola a polští hlukoví veteráni Titanic Sea Moon. Akci podpořil
Státní fond kultury České republiky.
Vstupné v předprodeji: 250 Kč, v den akce
a na místě: 300 Kč.

Ražnoka, akustická divočina, syrová lyrika,
punková komika. Chystá se vypustit ze
svého šuplíku všechnu svou havěť, od melancholických skladeb přes skotačivé písně
až po laskavé prasárny.
Vstupné v předprodeji: 150 Kč, v den akce
a na místě: 200 Kč.

24. 11.
→ 18:00
Brillovka, velký sál
Jan Talich / housle
Petr Jiříkovský / klavír
Jan Talich je výjimečná osobnost v české
kultuře i v mezinárodním povědomí. Působil
v Kubelík trio, z něj odešel na post prvního
houslisty do Talichova kvarteta. Petr Jiříkovský, klavírista a dirigent, je jedním z nejvýraznějších českých umělců střední generace a je vyhledávaným komorním hráčem.
Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce
a na místě: 190 Kč.

25. 11.
→ 20:00
hudební klub Vrátnice
AF Band a hosté
Kupujte střevíce, bude se tančit! Tento
listopadový pátek vás rozhodně nenechá
chladnými, ať se dějí třesky plesky. Koncert
kapely AF Band nabere na otáčkách tentokrát se třemi veleváženými hosty v následujícím složení:
Nikolaos Grigoriadis – trumpeta, Roman
Volný – saxofon, Milan Rusnák – trombon
Vstupné v předprodeji: 150 Kč, v den akce
a na místě: 200 Kč.

19. 11.
→ 10:00 – 14:00
hudební klub Vrátnice
Burza hudebních nosičů
Přijďte nakoupit či prodat vinylové LP, digitální CD, kazety nebo třeba i noty. Kupující
to mají zdarma, prodejce prosíme o rezervaci místa.

24. 11.
→ 20:00
hudební klub Vrátnice
Jarboe (USA)
Jozef van Wissem (NL)

10. 11.
→ 19:00
Klub cestovatelů Vrátnice
Zuzana Klímková
Sv(j)et kolem II
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.
Vstupné dobrovolné.

12. 11.
→ 19:00
hudební klub Vrátnice
Jan Hlucháň, Jan Šuška,
Comar in the Cube
Koncert tří Janů s kytarama: Jana Hlucháně, emotivního písničkáře z Valmezu doprovází výborný houslista Radek Gerla, Jana
Šušky z Frýdku-Místku, který hraje akustický alternative folk-rock a uskupení Comar
in the Cube, což je autorská tvorba Honzy

19. 11.
→ 20:00
hudební klub Vrátnice
Dark Time Sunshine, Ctib,
Cacib Dortmund
Dark Time Sunshine (Onry Ozzborn a DJ
Zavala) jsou bez nadsázky kult, jehož dosah ovšem dalece přesahuje hip hopový
underground. Cacib Dortmund je živý
Hip-hop pre ryby čo neplávajú s prúdom.
Volba domácího hostitele byla jasná: Ctib,
jehož kořeny tkví v místním punkovém
podhoubí a svůj styl nazval disco-ego-punk.
Vstupné v předprodeji: 200 Kč, v den akce
a na místě: 250 Kč.

Jarboe, zpěvačka a klávesistka legendárních
Swans okouzlí svým úžasným hlasem, vystoupí v duu s kytaristou P. E. Williamsem.
Jedou společné turné s Jozefem Van Wissemem, holandským avantgardním skladatelem
a loutnistou, který má na svém kontě spolupráci s Zolou Jesus nebo Jimem Jarmushem.
Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Vstupné v předprodeji: 400 Kč, v den akce
a na místě: 450 Kč.

25. 11.
→ 16:30
Masarykovo náměstí
Slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu
Zveme Vás na vystoupení dětí z kynologického
kroužku s pejskem Baffy a vystoupení Triomajorette – mažoretek také z kroužku při SVČ.

1. 12.
→ 19:00
Brillovka, velký sál
Zbyněk Terner
Vánoční koncert 2022
Dárečky v podobě krásných melodií, jež se hrají
pouze jednou za rok, rozbalí již po jedenácté
zpěvák Zbyněk Terner na svém tradičním Vánočním koncertu. Doprovodná kapela zahraje
ve složení Jiří Zabystrzan – klávesy, Lukáš Mužík - baskytara, Tomasz Lasota – kytara, Daniel
Olejník – bicí. Roli hosta letos přijal zpěvák Martin Galia - leader kapely Swingalia, tvář i hlas
energické swingové tsunami Galiabrothers.
Vstupné s místenkou 250 Kč.

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

