KULTURNÍ AKCE

Rožnov pod
Radhoštěm

Srpen 2021

FLASTR
Místo konání:
Hudební altán v městském parku v Rožnově p. Radhoštěm
Termín konání:
1. srpna 2021 od 18:00 hodin
Kapela FLASTR vznikla na jaře 2004. Hlásí se k hudebnímu
směru acoustic & bluegrass music. Prezentuje především
převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s
převážně českými texty Honzy Raclavského.
Mezi největší úspěchy kapely patří pozvání na La Roche Bluegrass
festival do Francie, kde mimo vlastní vystoupení, dostává pozvání
zpívat gospely v místním kostele na mši.
Zábavný program pro děti během koncertu připraví
Montessori Klubko.
Vstupné dobrovolné.

JÁNOŠÍKOV DUKÁT
Misto konání:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Termín konání:
7. – 8. srpna 2021
Program:
 sobota 7. 8.
Dřevěné městečko – komorní amfiteátr
13.00 Zahrajme sa
program dětských folklorních souborů
15.30 Aký kraj, taký mrav
program národnostních menšin žijících v ČR
17.30 Od Tatier k Šumave
program folklorních souborů z České republiky, zpracovávajících
slovenský folklor
20.00 Dedinka v údolí, biele domčeky
- ze Slovenska i z Moravy
neděle 8. 8.
Valašská dědina
11.00 – 16.00 Prekvapenia při valašských chalupách


ROŢNOVSKÉ PARNÍ LÉTO
Místo konání:
Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
Termín konání:
7. srpna 2021
Fanoušci historických parních vláčků se mohou těšit na další
sezonu Rožnovského parního léta. Ve spolupráci s České dráhy a
ČD Nostalgie jsou připraveny tradičně čtyři jízdní dny. Dvě z jízd
pojede tzv. Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně
i přímo ve vlaku muzikanti. Termíny 2021 jsou následující:
7. srpna (Zpívající vlak)
18. září
Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta
obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením
423.041.

MEMORIÁL JIŘÍHO RAŠKY
Místo konání:
Areál Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm
Termín konání:
13. – 15. srpna 2021
Memoriál Jiřího Rašky je závod letní série skoků na lyžích, který
nese jméno a odkaz historicky prvního československého vítěze
zimních olympijských her. Závod je součástí Kontinentálního
poháru skokanů
na lyžích. Vítěz
získává do
ročního držení
putovní trofej,
která je
originálem
poháru jež získal
Jiří Raška za
výhru v závodě
Turné čtyř
můstků v
Bischofshofenu
1969.
Od roku 2017 je
součástí
závodního
víkendu také
podnik
Světového
poháru žen, tedy
té nejvyšší
závodní
kategorie.

STARODÁVNÝ JARMARK
Místo konání:
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Termín konání:
14.-15. srpna 2021
účinkují: historické kapely CALATA a RABUSSA, flašinetáři
BURDKOVÁ a POLÁŠEK, STANLEY´S DIXIE STREET BAND,
IRISH ROSE, folkové duo BLAHA & KOŘENOVSKÝ, loutkové
divadélko ROLO, skupina historického šermu VALMONT,
sdružení kejklířů a komediantů AGRIPA, FRENŠTÁTSKÁ
CIMBÁLOVÁ MUZIKA RADEGAST, folklorní soubor BÉRI
BALOGH ÁDÁM a vodník RAMBOUSEK
atrakce pro děti: historické kolotoče a houpačky, chůdy, šipky,
siloměr, soutěže, loďka s vodníkem, fotoateliér
kavárna s historickou pražírnou kávy a zákusky
bohatá nabídka jarmarečního zboží, broušení nůžek i nožů,
drátování a další ukázky lidových řemesel

ADRIANO TRINDADE
Místo konání:
Terasa Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm
Termín konání:
19. srpna 2021 od 18:00 hodin
Zpěvák, kytarista a skladatel pocházející z brazilského města Porto
Alegre oscilující svou tvorbou mezi jazzem a world music, má za
sebou koncerty v 54 zemích světa.
Adriano Trindade právě zahájil turné po celém světě s novým
programem „FREE BRAZILIAN JAZZ“,
kde ukazuje veškerou
rytmickou pluralitu s jazzem, swingem, shuffle, samba jazzem,
funkem, africkými styly a samba rockem. (Německo, Polsko, Dánsko,
Švédsko, Norsko, Rakousko, Skotsko, Francie, Česká republika,
Maďarsko).

32. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Místo konání:
Amfiteátr Na Stráni v Rožnově pod Radhoštěm
Termín konání:
21. srpna 2021 od 17:00
Program:









17.00 hodin
ŢALMAN & SPOL
18.45 hodin
VESNA
20.45 hodin
LENNY
22.30 hodin
CIRCUS BROTHERS

HLASY
Místo konání:
Valašská dědina ve Valašském muzeu v přírodě
Termín konání:
28. srpna 2021 od 17:00 hodin
5. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu
představí hudebníky nejrůznějších žánrů, které spojuje unikátní
hlasový projev. Vystoupí: Ida Kelarová & spol. - world music,
Zuzana Mojžišová & kapela - world music, SK, Cheap Tobacco blues rock, PL, Let's Go - gospelový sbor, CZ/USA, CM Jagár cimbálová muzika, + workshop s Idou Kelarovou

JAN HLUCHÁŇ
Místo konání:
Hudební altán v Rožnově pod Radhoštěm
Termín konání:
29. srpna 2021 od 18:00 hodin

Písničkář ze samého srdce Valašska, bohém s duší chlapce. V
18ti letech vzal poprvé do ruky kytaru, a už ji nepustil. Jako
magnet přitahuje každého, kdo měl tu čest se s ním někdy setkat.
Jeho netradiční texty, chytlavé melodie a energie projevu vás
chytí u srdce. Jan Hlucháň. Osobnost natolik výrazná, že jej
netřeba více představovat.
Zábavný program pro děti během koncertu připraví
Montessori Klubko.
Vstupné dobrovolné.

