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VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO 
 

Místo konání:  

Klub Vrátnice – Roţnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

7. března 2020 od 19:00 

 

Vladivojna La Chia je 

výrazná, nezaměnitelná 

autorka, zpěvačka, 

textařka, producentka a 

skladatelka filmové a 

divadelní hudby. 

 

Vladivojna se svým 

4Triem hraje průřez toho 

nejzajímavějšího ze své 

tvorby. Tzn. písně ze 

sólových alb, z filmů a 

divadelních představení, 

písně z repertoáru 

metalového Vladivojska v 

akustickém hávu, část 

programu z recitálu 8 

hlav šílenství, to vše 

zpestřeno nějakou tou 

Vladibajkou či 

improvizací na humra. 

Expresivní záţitek s 

výraznou katarzí. 

 
 

 

 

 

 

 



NO A! 

Simona Babčáková a její improvizační skupina 

NO A! 

 
Místo konání: 

Kino Panorama – Roţnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

10. března 2020 od 19:00 

 

Další představení volné 

improvizační jízdy 

skupiny herců a 

hudebníků z Laboratoře 

Simony Babčákové. 

Kostýmovaná 

improvizovaná inscenace 

vznikne přímo před 

vašima očima a vy se 

stanete svědky vzniku a 

zániku třeskutě vtipného 

dramatu během jednoho 

večera. 

Kombinace herecké a 

hudební improvizace 

vytváří spolu s kostýmy 

a světly dojem 

klasického činoherního 

představení, ale bez 

cenzury a s nekorektním 

humorem. Divadelní 

improvizace je umělecký 

tvar natolik citlivý, ţe do 

hry vstupují i nálady a 

pocity diváků, a výsledná 

inscenace se tak stává opravdu společným dílem. 



JINDŘICH ZEITHAMML 

OBRAZ DNE VE DVANÁCTI VARIACÍCH DIFUZE 

 
Místo konání:  

Brillovka, velký sál – Roţnov p. Radh. 

 

Termín konání:  

11. března 2020 – 30 dubna 2020 

 

Soubor děl pro výstavní 

prostor Brillovka, jednoho 

z našich nejvýznamnějších 

sochařů a legendárního 

pedagoga AVU Jindřicha 

Zeithammla, sestává z 

betonových, ţelezných a 

dřevěných sochařských 

objektů i dřevořezů na 

papíře. Poprvé je 

představen cyklus 

nástěnných objektů Obraz 

dne ve dvanácti variacích 

difuze. 

Vernisáţ proběhne ve 

středu 11. března v 17.30 

hodin. 

Úvodní slovo: Iva 

Mladičová 

Hudební produkce: 

skupina Billow 

 

 
 

 

 

 

 

 



BARBORA POLÁŠKOVÁ: PO STOPÁCH 

DOKONALOSTI – JAPONSKÉ HONŠÚ 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Roţnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

12. března 2020 od 19:00 
 

Dva týdny strávené v 

jarním Japonsku – to 

byl nejúţasnější 

cestovatelský záţitek 

mého ţivota, splněný 

sen. Tato vzdálená a 

izolovaná země je pro 

mě synonymem 

dokonalosti a krásy. 

Ţádná jiná se nemůţe 

pyšnit takovou 

čistotou, pořádkem, 

dochvilností, důrazem 

na vkus a 

jednoduchost, 

vytříbenou kuchyní, 

zdvořilostí svých 

obyvatel, úctou k 

tradici, přírodě a 

památkám jako právě 

Země vycházejícího 

slunce. Od návratu z 

cest po Japonsku uţ 

uběhly téměř dva roky, 

ale dojmy jsou stále 

ţivé a netrpělivost a 

chuť k příští cestě roste… 



JOSEFSKÝ JARMARK 
 

Místo konání:  

Masarykovo náměstí – Roţnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

20. – 21. března 2020 

 

Tradiční Josefský jarmark pořádá na Masarykově náměstí v 

Roţnově pod Radhoštěm město Roţnov pod Radhoštěm ve 

spolupráci s T klubem – kulturní agenturou, příspěvkovou 

organizací. 

Po oba dny více neţ stovka 

prodejců nabídne tradiční 

jarmareční zboţí jako 

kytice, květinové vazby, 

keramiku, svíčky, sýry, 

perníčky, masné výrobny, 

mnoţství občerstvení a 

mnoho dalšího zboţí, které 

neodmyslitelně k 

městskému jarmarku a k 

blíţícímu se jaru patří. 

Pro děti bude opět 

připravena tvořivá dílna, 

která jim umoţní si zdarma 

vyzkoušet, některou 

rukodělnou tvořivou 

techniku a odnést si vlastní 

výrobek z jarmarku na 

památku. 

Součástí je dvoudenní 

doprovodný program na 

podiu ve středu náměstí, ve 

kterém vystoupí například 

Lucie Redlová s kapelou Garde nebo roţnovská skupina Heaven. 



JANÁČKOVA FILHARMONIE 

 
Místo konání:  

Beskydské divadlo Nový Jičín 

 

Termín konání:  

20. března 2020 od 18:00 

 

Zájezdní koncert. 

Zájezdní koncert. Cena vstupenky je 220 Kč + 80 Kč jízdné. 

Rezervace vstupenek v T klubu nebo telefonicky 571 651 233 do 

14. 2. 2020. 

Prodej vstupenek 2. 3. - 6. 3. 2020. 

Odjezd autobusu z autobusového nádraţí je v 17:00. 

 

Program: 

Edward Hagerup Grieg: Peer Gynt, suita č. 2 

Edward Elgar: Koncert pro violoncello a orchestr 

Bedřich Smetana: Hakon Jarl 

Edward Hagerup Grieg: Peer Gynt, suita č. 1 

 

Dirigent Gabriel Bebeseley (Rumunsko) 

Judith Wagner - violoncello ( Rakousko) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNE COCÓ /D/, MOONSHYE /CZ/ 
 

Místo konání:  

Klub Vrátnice  

 

Termín konání: 

25. března 2020 od 19:00 

 

Německá klubová 

hvězda June Cocó na 

několik měsíců opustila 

svou kapelu a vydala se 

na sólovou dráhu. Právě 

v této podobě, jen sama 

za klavírem, si 

umělkyně, o níţ se 

mluví ve spojitosti s 

Amandou Palmer, 

Sufjanem Stevensem 

nebo Kate Bush, poprvé 

podmanila české 

publikum, kdyţ 

vystoupila jako 

speciální host kapely 

Zvíře jménem Podzim ve 

vyprodaném Paláci 

Akropolis. Nyní June 

Cocó vydala své sólové 

album Fantasies & Fine 

Lines, s nímţ se na jaře 

2020 vrátí na česká 

pódia. 

 

 
 

 

 

 



KRANK (D), LAUNDERED SYRUP 
 

Místo konání:  

Klub Vrátnice – Roţnov p. Radh.  

 

Termín konání: 

28. března 2020 od 20:00 

 

Slezská představa o 

Woodstocku zahrnuje 

spoustu rozlitýho piva, 

tuny poctivý rockový 

muziky a samozřejmě 

dlouhý vlasy. 

Laundered Syrup se 

vynořili ze spirály 

času, znuděně se 

rozhlídli kolem sebe, 

típli cigára, strčili 

šňůry do zesáků - a 

uvedli VŠECHNO na 

pravou míru. Jestli tě 

někdy omrzí RIFF, uţ 

sem nikdy nelez. 

Legenda praví, ţe Ozzy 

se při svý návštěvě 

Slezska velmi dobře 

bavil - a Laundered 

Syrup jsou toho 

nejlepším důkazem. 

Opovaţ se ten 

zatuchlej smrad 

vyvětrat! Pro fanoušky: 

The Who, Black 

Sabbath, Thin Lizzy, MC 5, Sub Pop, hard fucking rock, The 

Stooges, Mudhoney, ZZ Top 



 

 
 

 

 

 

 

 


