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CO V ROŽNOVĚ NEVISELO
JOSEF BOSÁK
Výstava „Co v Rožnově neviselo“ vznikla vytažením několika
fotografií „ze šuplíku“ z cest od roku 2007 po současnost.
www.fotobosak.eu
Výstava začíná 5. ledna a potrvá do 21. března 2018 v Galerii Na
Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Je otevřena
pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.
Místo konání:
Galerie na Radnici
Termín konání:
Pátek 5. ledna až
středa 21. března
2018

ŠARIVARY, MOSSKIN
Šarivary (FR-USA-SK) je šansonové trio, jemně protkávané jazzem
i world music. Zpěvačka často mění nejen nástroje na scéně flétna, akordeon, nuži, ale i jazyky textu. V listopadu vydá první
studiovou desku "Melanž". Mosskin(USA-CZ) je alternativní folkové
duo, které až do loňska bylo domácí rožnovskou kapelou. Ačkoli už
hraje jen příležitostně, občas při mimořádných příležitostech, jako
je tento koncert, rádi zahrají oblíbené písně z poslední vydané
desky "Time Left Behind", i úplně nové pecky. Frontman Chris
Coleman je v současnosti aktivnější spíše jako kytarista pro
headlinery večera, Šarivary.
Část koncertu bude natáčet Česká televize pro pořad Babylon.
Vstupné do 1. února:110 Kč, v den akce: 130 Kč. Prodej v T klubu,
v TIC nebo online od 2. 1. Od stejného data je možná také 3denní
rezervace, a to pouze online.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Pátek 2. února 2018
od 20:00

SEDLÁČKOVO KVARTETO
Michal Sedláček – 1. housle, Jan Maceček – 2. housle, Vít
Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello
Sedláčkovo kvarteto vzniklo při Akademii múzických umění v Praze
v roce 2007 a navazuje na tradici Sedláčkova kvarteta působícího v
Plzni v letech 1974-1994. Tradice je spojena rodinnou vazbou obou
primáriů. Soubor se vyvíjel u významných českých i zahraničních
pedagogů; u Jiřího Panochy během studia komorní hry na AMU v
Praze, a dále pod vedením členů renomovaných kvartet během
četných kurzů: (Keller Quartett, Artis Quartett Wien, Tel Aviv
Quartet či Alban Berg Quartett).
V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. R.
se představí žáci ZUŠ.
Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou.
Vstupné v předprodeji: 100 Kč, v den akce a na místě: 150 Kč.
Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 9. 1. od 8:30. Od stejného
data je možná také 3denní rezervace, a to pouze online.
Místo konání:
koncertní sál ZUŠ
Termín konání:
Úterý 6. února 2018
od 18:00

HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY
„Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si
milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým
zkušenostem ostatních, sami se zeptejte na všechno, co vás zajímá
a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál zralé ženy
je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože
právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a
možná i sami sobě.“
Vstupné v předprodeji s místenkou: 230 Kč, v den akce a na místě
s místenkou: 250 Kč. Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 9. 1.
od 8:30. Od stejného data je možná také 3denní rezervace, a to
pouze online.
Místo konání:
kino Panorama
Termín konání:
Čtvrtek 8. února
2018 od 19:00

JIŘÍ KOLBABA - BHÚTÁN - ZEMĚ HŘMÍCÍHO DRAKA
Klub cestovatelů - Jiří Kolbaba.
Už od dětství máme vřelý vztah k pohádkám. Země krále Miroslava
existuje. Přijměte pozvání do království, které vede osvícený a
všemi obdivovaný panovník. Bhútánský král otevřel nádhernou
zemi pro regulovaný turismus teprve nedávno. Zakázal používání
igelitových tašek, kouření a stanovil, kolik procent území musí
pokrývat lesy. Království neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje
Velké domácí štěstí. Nad vším bdí královským dekretem
ustanovené Ministerstvo štěstí.
Vstupné v předprodeji s místenkou: 200 Kč, v den akce a na místě
s místenkou: 250 Kč.
Prodej vstupenek bude zahájen v T klubu, v IC a online dne 9.
ledna 2018 od 8:30 hodin.
Od stejného data je možná
také 3denní rezervace, a to
pouze online.
Místo konání:
kino Panorama
Termín konání:
Čtvrtek 15. února 2018
od 19:00

JIŘÍ ČERNÝ - DEŽO URSINY
Lohengrin slovenského rocku.
Vstupné: 130 Kč, studenti: 60 Kč pouze na místě. Prodej v T
klubu, v TIC nebo online od 23. 1. od 8:30. Od stejného data je
možná také 3denní rezervace, a to pouze online.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Čtvrtek 22. února
2018 od 19:00

MADAGASKAR
Klub cestovatelů
Jsme stále ještě v Africe? Toť věčná otázka cestovatelů po
Madagaskaru, čtvrtém největším ostrově světa. A odpověď není
jednoduchá, neboť jen málo ostrovů je tak rozmanitých, jako právě
Madagaskar. Už jen ta směsice několika desítek horských či
pobřežních etnik, z nichž některá nezapřou africké kořeny, jiná
zase své dávné předky z indického oceánu či daleké východní Asie.
Při putování Madagaskarem se nevyplatí spěchat, ono to ostatně
ani nejde, neboť projíždíte jednou z nejchudších zemí s ubohou
infrastrukturou. Paradoxně o to více přátelských lidských duší
potkáváte, ať už se touláte mezi terasovitými rýžovišti horalů,
rybářskými vesničkami těch nejchudších, savanou s majestátnými
obry baobabů či v ulicích královských měst. Zašmudlané, ale
věčně usměvavé caparty musíte občas skoro až odhánět.
Rozmanitost a malebnost madagaskarské přírody je nezměrná a
nad tím vším se tyčí téměř panenská krása Národních parků a
rezervací. Setkáme se s cestovatelem a dobrodruhem Robertem
Bazikou ze Zlína. Přijměte pozvání k výpravě na lemury, baby a
baobaby (a spoustě dalších zajímavostí).
Vstupné dobrovolné.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Pondělí 26.
února 2018
od 19:00

