KULTURNÍ AKCE

Rožnov pod
Radhoštěm

Prosinec 2018

UŽ JSME DOMA, DURCHUMDURCH
19:30 DURCHUMDURCH
20:30 UŽ JSME DOMA
Už Jsme Doma vyrážejí na turné s novou deskou "Kry", kterou úspěšně pokřtili
na Špicberkách. Jako předkapela vystoupí prostějovští Durchumdurch.
Vzhledem ke kapacitě klubu doporučujeme koupit vstupenky v předprodeji.
Vstupné do 30. 11. 170 Kč v den koncertu 200 Kč. Předprodej v T klubu, TIC
nebo online.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
Nedě1e 1. prosince
- 19:30

VÁNOČNÍ TRHY
Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kulturní agenturou Vás zvou
na Vánoční trhy.
Pondělí 10. prosince se stane oficiálně prvním dnem, který otevře na
rožnovském Masarykově náměstí Vánoční trhy. Ty budou trvat do pátku 14.
prosince. Po celý týden od 14 hodin vám prodejci nabídnou vánoční zboží.
Můžete se potkat se svými přáteli u dobrého moku, poslechnout si vystoupení
dětí z rožnovských základních škol a koncerty kapel.
V tomto nabitém týdnu proběhne také celorepubliková akce ČESKO ZPÍVÁ
KOLEDY. Zazpívat si s námi, spolu s celým Českem a kapelou Docuku můžete
přijít ve středu 12. prosince od 17:50 hodin.










Pondělí
o 14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ 5. května
o 16:30 Šajtar
 koncert ostravské folkrockové kapely
Úterý
o 14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ Pod Skalkou
o 16:30 Václav Fajfr & Acustrio
 koncert ostravského písničkáře
Středa
o 14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ Videčská
o 16:30 Docuku
 koncert folklorně-bigbítová hudební skupiny z Valašského
Meziříčí
o 17:50 Česko zpívá koledy
 Přijďte si společně s námi a kapelou Docuku zazpívat pět
velmi známých koledy společně s celým Českem. Osmý
ročník celonárodní akce vytvořené redakcí Deník.
Čtvrtek
o 14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ Koryčanské Paseky
o 16:30 Navalentym
 koncert známých bratrů Mičolíků
Pátek
o 14:15 Vystoupení dětí ze ZŠ Sedmikráska
o 16:30 Vypsaná fixa
 koncert rockové kapely z Pardubic

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Pořádá Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kulturní agenturou a
Deníkem.
Přijďte si s námi a kapelou Docuku zazpívat pět velmi známých koled společně
s celým Českem. Osmý ročník celonárodní akce vytvořené redakcí Deník.
Rožnov se po loňské premiéře opět připojuje k celostátní akci pořádané
Deníkem. Společně si zazpíváme známé koledy. V předvánočním shonu
zapomeneme na každodenní starosti, spojíme své hlasy a vykouzlíme krásný
hudební zážitek nám všem. Přijďte pobýt, zazpívat si a ochutnat teplou
medovinu, svařák nebo čaj.
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Termín konání:
Středa 12. prosince 17:50

THOM ARTWAY, PATRIK BERÁNEK
Thom Artway je český pop-folkový zpěvák a muzikant. Patří ke generaci
mladých písničkářů, kteří vyrůstali s kytarou v ruce na ulicích světových měst.
Jako busker začínal u Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně. V roce 2013
nahrál EP Still Standing Unknown. V této době také strávil pět měsíců v
Austrálii, kde se věnoval cestování a pouličnímu hraní.
První singl I Have No Inspiration byl vydán v roce 2015 a zaznamenal obrovský
úspěch. Skladba se okamžitě stala hitem a na více než rok a půl ovládla přední
příčky českých hitparád. Následovalo očekávané debutové album s názvem
Hedgehog, které vyšlo u vydavatelství Warner Music v září 2016. Za desku
získal Thom Artway hned dvě ceny Akademie populární hudby Anděl 2016, a to
v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku.
Thom Artway je výhercem projektu Czech Fresh, který je zaměřen na podporu
exportu české hudby do zahraničí a jehož cílem je, ve spolupráci s
respektovanou hudební agenturou United Talent Agency, představit vítězného
umělce na mezinárodní hudební scéně.
Před Tomem vystoupí talentovaný místní hudebník Patrik Beránek s kapelou.
Kombinace starých kytarových vlivů a moderního zpěvu vytváří neobvyklé
pojetí hudby, ve které si své najdou všichni - mladí, staří, posluchači a snad i
hudebníci. Patrik hrál v mnoha kapelách, z počátku rytmickou, později většinou
sólovou elektrickou kytaru - žánry jako funk, soul, jazz, blues či rock n roll.
(kupříkladu Fish & fish, Celboss, United Sound, Big band ad.). Jeho hudba
nemá tedy jen jeden určitý směr, kromě
zmiňovaných vychází také z indie rocku
a alternativní hudby. Výrazným prvkem
je vintage zvuk starého aparátu a
dynamický rozsah písní, kdy často
uslyšíte přecházení z tichého šepotu až
po nával hlasitého burácení všech
nástrojů.
Vstupné do 14. 12. 170 Kč v den
koncertu 200 Kč. Předprodej od 16. 10.
2018 v T klubu, TIC nebo online.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
Sobota 15. prosince - 20:00

OPEN MIC
Open mic je koncertní koncept, který nabízí otevřený prostor pro písničkáře,
básníky, instrumentalisty a další umělce. Je typický svou neotřelostí, blízkým
poutem umělce a diváka, pohodovou atmosférou a uvolněností. Každý
interpretet má svůj pevný časový prostor (zhruba 15 minut). Hrají se převážně
skladby vlastní, zpívané v jakémkoliv jazyce, žánr nerozhoduje.
Pokud jste začínající ale i pokročilejší umělec a chcete se o svůj um podělit,
ozvěte se nám na email barukolacek@gmail.com.
Chcete-li zažít jedinečný umělecký zážitek jako divák, přijďte 21.12. do klubu
Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm!
Vstupné je dobrovolné.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
Pátek 21. prosince 19:30

