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CO V ROŢNOVĚ 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

VÁCLAV KOUBEK
Koncert nezaměnitelného českého písničkáře s harmonikou.
Václav Koubek vystudoval vysokou školu strojní v Liberci. Pracoval
pro televizi, jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel
řadou divadel a zůstal u svobodného povolání. Jako herec se
objevil i v Národním divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boli
červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Mikola a Mikolko,
Co chytneš v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Momentálně vše
sloučil do Vesnického klubu Chotěmice, odkud své písně, povídky,
pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky.
Vstupné do 7. 1. 140 Kč, v den akce 160 Kč. Vstupenky jsou k
dostání online, v T klubu a TIC.
Místo konání:
Společenský dům
Termín konání:
Pondělí 8. ledna 2018
od 19:00

NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM
STAROSTY MĚSTA ROŽNOVA p. R.
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – HARFA
VILÉM VEVERKA – HOBOJ
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka
na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k
jednomu z nejšt'astnějších hudebních spojení na české scéně.
Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané
možnosti, a to na poli komorní i koncertní hudby. Interpreti patří
ke špičce svých oborů – pro fenomenální dvojici je
charakteristické, že se oba dlouhodobě prosazují také
individuálně, jako sólisté.
V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. R.
se představí Martina Kašpárková - hoboj, klavírní doprovod paní
učitelka Markéta Hauserová. Program: Jim Parker - Hunting the
Haggis.
Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou.
Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč, v den akce a na místě
s místenkou: 150 Kč. Prodej v T klubu, v TIC nebo online od 14.
12. od 8:30.
Od stejného data je možná
také 3denní rezervace, a to
pouze online.
Místo konání:
kino Panorama
Termín konání:
Čtvrtek 11. ledna 2018
od 18:00

JASON BELL: JAK SE ŢIJE A PRACUJE V
KAZACHSTÁNU
Klub cestovatelů v angličtině
Jako americký historik a akademik měl Dr. Jason Bell 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 a inovaci - to a víc vám Jason rád prozradí,
tentokrát v angličtině. Vstupné dobrovolné.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Čtvrtek 18. ledna 2018 od 19:00

PRACHY? PRACHY!!
Divadelní spolek CHAOS z Valašské Bystřice
Komedie o tom, jak nalezený kufřík s obrovskou částkou peněz
dokáže rozmetat poklidný život spořádaného manželského páru a
vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale
postupně do problému vtahuje i ostatní aktéry. Geometrickou
řadou narůstá řetězec lží, výmluv a vydírání. Napětí se stupňuje a
s ním taky graduje i humor. Ukazuje se, že ponechat si špinavé
peníze je těžší než se k nim dostat!
Pokud si tedy myslíte, že den, kdy se vám náhodou v ruce ocitne
kufřík plný peněz, bude tím nejšťastnějším v životě, JSTE NA
OMYLU! A tahle komedie anglického střihu vás o tom zaručeně
přesvědčí!
Přijďte se podívat na poněkud netypickou oslavu narozenin v
bláznivé komedii, z typicky anglického prostředí!
Osoby a obsazení: Henry Perkins – Jaromír Veith, Jean Perkinsová
– Jana Křesťanová, Betty Johnsonová – Marie Veithová, Vic
Johnson – Jan Závorka, Bill – Miroslav Cáb, Slater – Josef Rýdl,
Davenport – Josef Šturma
Vstupné s místenkou, první
polovina sálu: 110 Kč, druhá
polovina sálu: 90 Kč. Prodej v
T klubu, v TIC nebo online od
9. 1. od 8:30 hodin. Od
stejného data je možná také
3denní rezervace, a to pouze
online.
Místo konání:
bude upřesněno
Termín konání:
Středa 24. a čtvrtek 25. ledna
2018 od 19:00

SLEČNA ANAL PHABET, OTEC ŠKOLA STYK
Koncert místní metalové (přesněji grind/black) kapely a jejích
hostů z Kroměříže, kteří hrají hardcore crossover s prvky rapu.
Vstupné 50 Kč.
Předprodej v T klubu, TIC a online.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
Pátek 26. ledna 2018 od 20:00

SVAŤA BOŢÁK - JENOM ŠLAPAT NESTAČÍ…
Klub cestovatelů
Svaťa Božák se vrací po pěti letech do amerického pekla jménem
RAAM – Race Across America.
Cyklistický nonstop závod dnem i nocí napříč USA. Šílené vedro v
poušti, mrazivé hory, spánek 2 hodiny denně, únava, stres,
vyčerpání, emoce a mnoho dalšího člověk zažívá, než protne
cílovou pásku. Od Pacifiku k Atlantiku s časovým limitem pouhých
12dní. Do cíle dojedou jen Ti nejlepší!!! Svaťa je také autorem
knihy: " Kdo spí, nevyhraje"
Vstupné v předprodeji s místenkou: 100 Kč, v den akce a na místě
s místenkou: 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:
kino Panorama
Termín konání:
Úterý 30. ledna 2018
od 19:00

