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Září 2019 
 



PRINCESS – QUEEN REVIVAL, LEŽÉRNĚ A 

VLEŽE 
 

 

Místo konání: 

Masarykovo náměstí 

 

Termín konání: 

 4. září 2019 od 17:00 
 

Program: 

          17:00 Princess – Queen Revival 

19:00 Ležérně a vleže 
 

PRINCESS  předvádí 

skvělou show 

nejznámějších hitů 

Freddie Mercuryho a 

skupiny Queen. 

Hudebníci z Krnova 

přesvědčivě zvládají 

rukopisy legendární 

kapely a v čele se skvělým 

představitelem Freddieho 

dokáží během několika 

okamžiků rozezpívat a 

vtáhnout posluchače do 

atmosféry svého 

vystoupení a navodit 

příjemnou náladu 

skladbami britské 

skupiny. 

 

Po Princess, zhruba v 

sedm večer vystoupí 

znovuobnovená vsetínská 

kapela Ležérně a vleže. 

 



PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ 

 
Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě – Valašská dědina 

 

Termín konání: 

14. září 2019, 9:00 – 17:00 

 

Tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na zpracování a 

využití brambor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOČKA V OREGÁNU 
 

 

Místo konání: 

Janíkova stodola 

 

Termín konání: 

16. září 2019 od 19:00 

 

Jedna z 

nejúspěšnějších 

současných 

londýnských 

komedií nabízí 

spoustu humoru i 

vážného citu a 

velké příležitosti pro 

výjimečně obsazený 

čtyřlístek herců. 

Střet jemných 

velkoměstských 

intelektuálů s 

venkovskou 

zemitostí, dávné 

ambice, sny, touhy 

a v neposlední řadě 

vzájemné 

předsudky. Na tak 

pestré paletě témat 

staví tato 

konverzačně – 

situační komedie, 

která pojmenovává 

zdaleka nejen 

humorné aspekty 

naší současnosti a 

staví na precizních 

dialozích. 



JIŘÍ ČERNÝ - POSLECHOVÝ POŘAD O JONI 

MITCHELL 

 
Místo konání: 

Club Vrátnice 

 

Termín konání: 

19. září 2019 od 19:00 

 

Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů v tématickém 

pořadu o Joni Mitchell. 

 

 



FARMÁŘSKÉ TRHY 5 

 
Místo konání: 

Pěší zóna u Společenského domu (ul. Palackého) 

 

Termín konání: 

20. září 2019, 10:00 – 17:00 

 

Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 

producentů. Přijďte si nakoupit drůbež z farmy, mléčné výrobky, 

med a další věci, nejen k snědku. 

 

  



LUCIE & WANASTOWI VJECY REVIVAL 

 
Místo konání: 

Areál Dřevěného městečka v Národním muzeu v přírodě (vstup do 

Dřevěného městečka je tento den volný). 

 

Termín konání: 

21. září 2019, 12:30 – 14:00  

 

Připomeňte si s námi největší hity skupin Lucie, Wanastowi Vjecy a 

Davida Kollera v podání rožnovské revivalové skupiny v jejíž čele stojí 

Adam Uličný. Koncert v odpoledních hodinách probíhá v rámci Běhu 

rodným krajem Emila Zátopka. 

 

     



BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 

 
Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko 

 

Termín konání: 

21. září 2019, 9:00 – 17:00 

 

17. ročník memoriálu olympijského vítěze, volný vstup do 

Dřevěného městečka.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIKAEL ERICSSON – VIOLONCELLO 

DANIEL JUN – KLAVÍR 

 
Místo konání: 

Koncertní sál Základní umělecké školy v Rožnově 

 

Termín konání:  

24. září 2019 od 18:00 

 

Koncertní večer pro violoncello a klavír. 

V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. 

R. se na úvod představí žáci rožnovské ZUŠ. 

Koncert uvádí Kruh přátel hudby v cyklu Večery s klasikou. 

 

 



         JAROSLAV SAMSON LENK 
 

Místo konání: 

Kino Panorama 

 

Termín konání: 

26. září 2019 od 19:00 

 

Jaroslav 

Samson Lenk je 

osobitý přední 

český písničkář, 

hudebník, 

zpěvák a 

producent. 

Tvůrce hudby a 

textů k dětským 

televizním 

večerníčkům, 

moderátor, 

stálice české 

folkové a 

písničkářské 

scény. Tento 

svérázný 

hudebník 

působí na 

pódiích a v 

masmédiích v 

různých 

sestavách a 

sdruženích i 

jako sólista či 

producent již 44 

let. 

 

Vystupoval s kapelou Máci, Hop Trop (kteří hrají dodnes) a také v 

triu se Slávkem Janouškem a Vlastou Redlem.  



PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY 
 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko 

 

Termín konání: 

27. září 2019, 19:00 – 21:00 

 

Dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve 

spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R. 

Volný vstup.  

 

 

 
  



 LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU - Musica Dolce Vita 

 
Místo konání: 

Janíkova stodola 

 

Termín konání: 

29. září 2019 od 15:00 

 

Valašské 

muzeum v 

přírodě ve 

spolupráci s T 

klubem - 

kulturní 

agenturou pod 

záštitou 

místostarosty 

Jana Kučery 

uvádí pořad ke 

Dni seniorů 

„Jsme stále 

mladí“. 

Koncert plný 

krásné hudby 

našich klasiků 

s citacemi z 

knih herečky a 

spisovatelky Ivy 

Hüttnerové. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VANDRÁCI VAGAMUNDOS 

 
Místo konání: 

Kino Panorama 

 

Termín konání: 

30. září 2019 – 17:00  

                      - 20:00 

 

Herci Pavel 

Liška, Honza 

Révai a 

kameraman 

Hynek Bernard – 

VANDRÁCI 

VAGAMUNDOS - 

tři měsíce 

vandrovali po 

střední Americe. 

Nejdřív byli 

viděni v Panamě, 

pak mířili do 

džunglí 

Kostariky, 

vandrovali po 

velké Nikaragui, 

přes varování 

projeli Honduras, 

pak i zemi plnou 

vulkánů El 

Salvádor, 

nádhernou 

Guatemalu, 

maličké Belize a 

obrovské Mexiko. 

 


