KULTURNÍ AKCE

Rožnov pod
Radhoštěm

Červenec 2018

ANETA RUČKOVÁ – ZPĚV
JOSEF KRATOCHVÍL – VARHANY
Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou.
Aneta je mladá a nadějná
pocházející z Hutiska-Solance.

lyricko-koloraturní

sopranistka

Josef je nadějný varhaník a klavírista mladé generace pocházející z
Valašského Meziříčí.
Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den akce a na místě: 150
Kč. Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 17. 4. od 8:30. Od
stejného data je možná také 3denní rezervace, a to pouze online.
Místo konání:
Kostel Všech svatých
Termín konání:
Úterý 3. července
2018 od 19:00

ROŢNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2018
Oblíbené parní vlaky jezdí z Valašského Meziříčí do Rožnova p. R. a
zpět v čase 9.10 a 13.10 hodin, z Rožnova p. R. do VM se jede v
11.00 a 15.00 hodin.
České dráhy zprovoznily předprodejový systém pro historické vlaky
série „Rožnovské parní léto 2018“. Od 15. května 2018 je tedy
možné kupovat lístky na jízdy Rožnovského parního léta 2018
dopředu, a to na pokladnách ČD ve Valašském Meziříčí i v Rožnově
pod Radhoštěm.
Místo konání:
trasa z Valašského Meziříčí do Rožnova p. Radhoštěm
Termín konání:
Sobota 7. července 2018 od 19:00

NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ
Výstava k 70. výročí VSPT Radhošť.
Vernisáž se uskuteční ve středu 4. července 2018 od 16:00 v
Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Výstava
potrvá do 27. září 2018. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.
Místo konání:
Galerie Na Radnici
Termín konání:
Od 4.
července
do 27. září
2018

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŢŦ
Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví úspěšný
spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje
nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak
Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli, v
pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace,
jež v obyčejném životě ani nejsou možné.
ČR, 2018. Hrají: D. Švehlík, J. Dušek, O. Malý. Režie: D. Svátek
Nepřístupné pro děti do 15 let. Vstupné 120 Kč. Délka filmu 92
minut.
Místo konání:
kino Panorama
Termín konání:
Čtvrtek 12. července 2018 od 18:00

FERNANDO SAUNDERS S KAPELOU (USA)
Koncert amerického baskytaristy a zpěváka Fernanda Saunderse,
dlouholetého baskytaristy slavného LOU REEDA, spoluhráče Jeffa
Becka, Jimmy Page či Erica Claptona.
BEZ VSTUPNÉHO
Místo konání:
pódium – Městský park
Termín konání:
Pátek 13. července 2018 od 20:00

BYSTŘIČANKA
Koncert dechové hudby z Valašské Bystřice.
Dechová hudba Bystřičanka vznikla v roce 1935 ve Valašské
Bystřici sloučením několika malých muzik, které působily již
koncem 19. století. V době vzniku tuto kapelu založilo asi 20
členů. V 70. letech se počet členů ustálil na 15. V čele kapely se
vystřídali 3 kapelníci.
Hraje především dechovkový repertoár - polky, valčíky, pochody,
tanga, walz, ale i skladby swingového stylu apod.
BEZ VSTUPNÉHO
Místo konání:
Hudební altán
Termín konání:
Neděle 15. července
2018 od 18:00

Tři sestry Radegast tour 33 let
Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk.
Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock,
občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a
nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen, vlastním
jménem František Moravec, dalšími členy jsou Veronika
Borovková, Tomáš Doležal a další.
Místo konání:
Venkovní koupaliště
Termín konání:
Pátek 20. července 2018

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních
producentů. Přijďte si nakoupit čerstvou zeleninu, mléčné výrobky,
med nebo něco jiného.
Místo konání:
pěší zóna před Společenským domem
Termín konání:
Pátek 20. července 2018

FOJTI
Koncert valašské folkrockové kapely.
Hudební skupina FOJTI vznikla ve Valašském Meziříčí v roce
2010. Dala si za cíl skládat a hrát vlastní folkové písničky
inspirované
moravským
a
hlavně
valašským
folklórem.
Koncertovala při různých příležitostech - městské slavnosti,
jarmarky,, festivaly a vystoupení na kulturních akcí pro firmy.
BEZ VSTUPNÉHO.
Místo konání:
Hudební altán
Termín konání:
Pátek 29. července
2018 od 18:00

Program Valašského muzea v přírodě
Čtvrtek 5. 7. až pátek 6. 7. – Zvonečkový jarmark - setkání
hrnčířů, keramiků a včelařů
5. 7. - vystoupení skupin FLERET a Zuzany Šulákové
6. 7. - Po stopách Dušana Samo Jurkoviče - pořad ke 150. výročí
narození
Sobota 7. 7. – Hejŧv noţík – 21. ročník setkání lidových řezbářů
spojený s ukázkou jejich zručnosti
Sobota 7. 7. od 21:00 – Koncert k 70. jubileu FS Radhošť –
Slavnostní program k 70. výročí Valašského souboru písní a tanců
Radhošť z Rožnova p.R.
Neděle 8. 7. od 15:00 – Ozvěny Valašského slavína – věnované
malíři Jaroslavu Frydrychovi
Sobota 14. 7. – Pekařská sobota - 25. ročník - oslava cechu
pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o nejlepší chleba a rohlík,
výstavka pečiva
Neděle 15. 7. – Sklářská neděle – prezentace starého sklářského
řemesla
Pátek 20. 7. – Pohádková noc v Mlýnské dolině - noční
procházka pro objednané skupiny
Sobota 21. 7. – Romská píšeň – 24. ročník mezinárodního
festivalu
Neděle 22. 7 – Anenská pouť – oslava svátku patronky Valašska
sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a
pouťovou slavností v Dřevěném městečku
Sobota 28. 7. až neděle 29. 7. – Dny řemesel a setkání kovářŧ –
28. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně
nevymizela, v neděli koncert Věry Martinové

