KULTURNÍ AKCE

Rožnov pod
Radhoštěm

Červen 2018

KULTRA!, CACIB DORTMUND (SK)
Rožnovské trio KULTRA! změnilo krátce po vydání debutní desky
sestavu a na téčkovské pódium nastoupí: Trek – basa,
programming | Vaant – hlas | Kouldy – kytara, hlas. Budou se
nám snažit dokázat, že jejich mix punku, elektroniky, popu (sic!) a
D&B funguje minimálně stále stejně dobře jako dříve. Jako hosta
jsme pozvali mladou hip-hopovou partu ze slovenského Martina
CACIB DORTMUND, v kompletní live sestavě s živými bicími. Jsou
dalším důkazem, jak je slovenčina vhodný jazyk pro rapování.
Vstupné do 31. 5. 80 Kč, v den koncertu 100 Kč. Vstupenky k
dostání od 10. 5. v T klubu, TIC a online.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Pátek 1. června 2018
od 20:00

JASON BELL - JAK SE UČÍ, PRACUJE A ŢIJE V
KAZACHSTÁNU
Beseda, tentokrát česky, doplněná fotoprojekcí
Jako historik a akademik měl Jason možnost podívat se do
Kazachstánu už před rokem, ale jen na tři týdny. Napodruhé se ho
místní univerzita rozhodla zaměstnat na celé čtyři měsíce, jako
prorektora pro rozvoj a inovaci. Jak se pracuje a žije v
Kazachstánu, jací jsou Kazaši lidé i kolegové, jak se tam chodí k
lékaři nebo do lázní a jak se konec konců Kazaši staví k
samotnému rozvoji, inovaci či politické situaci? Jasonovy dojmy z
jeho pobytu Vám ráda přiblíží a přetlumočí do češtiny jeho
manželka Hana, která Kazachstán také krátce navštívila.
Vstupné dobrovolné
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Čtvrtek 7. června 2018 od 19:00

ROŢNOVSKÝ FESTIVAL VÍNA
Ochutnávky kvalitních domácích i zahraničních vín. Prodej vín
přímo od vinařů za zajímavé ceny. Občerstvení a delikatesy k
vínům zajištěny.
Kulturní program:
13:00
14:00
15:45
17:15

-

14:00
15:30
17:00
19:00

Folklórní soubory
CM Pajtáš (Lopeník)
Silesian Dixie Band
Janis Moras & Banda - řecký folkrock

Místo konání:
městský park u Hudebního altánu
Termín konání:
Sobota 9. června 2018 od 13:00

HILL DUNES (USA), TOMÁŠ PALUCHA (CZ)
Tim Remis zavítá do Rožnova už podruhé. Basák a zpěvák
chicagských hardcorových Sweet cobra u nás zahrál sólově s
banjem. Hill dunes je výsledek jeho plánů vydat desku vycházející
z jeho sólových vystoupení. Deska vznikala 2 roky a na jejím
nahrávání se s Timem podílela i jeho sestra Elizabeth, jinak též
houslistka Pillars & Tongues a Jacob Levee, kytarista punkových
Canadian Rifle. My Body, Deprived and Polluted vyšlo v roce 2016
u Sleep Recording a z jejich spolupráce vznikla regulérní kapela.
Remisovy křehké písně, vycházející z těch nejzaprášenějších tradic
americké lidové hudby, znějí v podání Hill Dunes jako hymny z
těch nejpustších míst USA.
Hudba kapely Tomáš Palucha je sice postavena na rockových
základech, ambientní plochy a proměnlivá struktura skladeb i
kapely ale dává jejich hudbě meditativní charakter.
Původně drone dvojice (matoucí název je složenina jejich příjmení),
která má za sebou minulost mj. v kapelách Thema Eleven a
Mother, se během několika málo let svojí existence ani na okamžik
nezastavila ve svém vývoji a proměňuje se každým okamžikem.
Různé spolupráce vyvrcholily adorovanou deskou Guru z roku
2016. Čtyřčlennou sestavu, kterou hodně z vás vidělo na
(vyprodaném) lednovém společném turné s Lvmen, tvořili kromě
ústřední dvojice bubeník Regál (Priessnitz a samozřejmě spolu s TP
a Banánem Kovadlina) a Tomáš
Vondra (Orient, Lavra). Ovšem na
tomto turné se představí v triu s
bubeníkem Alexem Hallem z Grails,
který se podílel právě na nahrávce
Guru.
Vstupné do 18. 6.: 100 Kč, v den
koncertu: 130 Kč. Vstupenky k
dostání od v T klubu, TIC a online.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Úterý 19. června 2018 od 20:00

VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 2
Druhý ročník přehlídky lokálních kapel, letos se dvěma hosty,
skupinami ZUBY NEHTY a EX EXTEMPORE.
Co to jsou Zuby Nehty? Úplně na začátku šly dvě velké kamarádky
Hanka Kubíčková a Pavla Fediuková z gymnázia Štěpánská v Praze
domů a přemýšlely, co si pustí za kapelu, až hodí tašky s učením
do
kouta,
no
a
Hanka
řekla:
„Plyn.“
Tak
vznikl
název
kapely.
Hanka a Pavla spolu hrály v obýváku už nějaký čas na kytaru a na
krabice místo bicích. Marku s holkama seznámil Tomáš Míka.
Sedla za piáno a bušila do něj, co mohla. Později se přidala
Kateřina Jirčíková na flétnu a saxofon a Alice Flesarová na
saxofon. Začaly vznikat texty a písničky a kapela vstoupila na
českou
hudební
scénu.
To
bylo
v
80.
letech.
Následovala jízda napříč stoletím. Skupina měnila názvy (Dybbuk,
Zuby nehty) i členy, procestovala kus světa (Německo, Dánsko,
Holandsko, Maďarsko, Slovinsko, USA, Rumunsko…), vystoupila
na mnoha festivalech (Trutnov, Mikulov, Colours of Ostrava…),
nahrála 6 alb, vytvořila hudbu k několika divadelním
představením (Bajaja v divadle Minor, Aiša a Nádherná cesta nocí
v německém Ravensburgu, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku v
Pidivadle), natočila 6 klipů (v režii Václava Kučery a Petra
Slabého), vydala knihu textů v nakladatelství Maťa (2013) a stále
aktivně působí v Čechách i v zahraničí.
Aktuální sestava:
bicí:
Hana Řepová
klávesy:
Marka Míková
saxofón, flétna:
Kateřina Jirčíková
saxofón:
Alice Flesarová
baskytara:
Jan Maxa
Akce je pořádána pod záštitou města
Rožnov pod Radhoštěm.
Místo konání:
"Teslácké náměstí" na ul. 1. máje
Termín konání:
Sobota 30. června 2018 od 15:00

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 22. června 2018

Program Valašského muzea v přírodě
Sobota 2. 6. – Slabikář devatera řemesel – aneb kdo si hraje
nezlobí
Neděle 3. 6. od 14:00 – Valašsko a jeho muzikanti – od Jasenné
ke Kloboukám pořad o lidové hudbě
Pátek - Neděle 8. – 10. 6. – Ondrášova Valaška – folklorní festivat
s VUS Ondráš z Brna
Sobota 16. 6. od 15:00 – Cimbál classic – koncert k 25. výročí
hudební skupiny
Pátek 22. 6. ve 21:00 – Svatojánský večer – plný tajemných
slunovratových zvyků
Pátek 29. 6. – Absolventské představení školy mladých
odzemkářů

