
                                                                         

                                 
 
Tisková zpráva, 3. 5. 2019 
 
Majáles v Artu i elektronická muzika pod širým nebem 
 
OPAVA – Opavská kulturní organizace (OKO) už čtvrtým rokem 

spoluorganizuje Majáles Slezské univerzity. Letos bude hostit doprovodný 

program v Klubu Art. Akce vyvrcholí 11. května Open air festivalem, na 

kterém OKO stage nabídne převážně elektronickou muziku. 

 

Klub Art přivítá v rámci divadelního dne Opavského majálesu 7. května od 16:30 

hodin představení „Vrať se!“ členů Kulturní dramaturgie Slezské univerzity, v 18:00 

hodin pak naváže tradiční talk show Jakuba Plaskury „Hovory s….“ Tentokrát do 

speciálního majálesového dílu přijali pozvání kapela Naděje, Jiří Dobrý, autor zábavně 

naučného pořadu Dobré vědět, a Lucie Zelinková, prezidentka Studentské unie. 

Večer bude končit stand up komedií Poplach, která je plná historek a skečů.  

 

Literární den Majálesu v Klubu Art nabídne 9. května v 17:00 hodin křest 18. 

ročníku Sborníku Artemisia, plného básní, povídek a obrázků. Do jeho tvorby se 

zapojují studenti Slezské univerzity, akademičtí pracovníci Slezské univerzity i 

veřejnost. Letos se křtu ujme dramaturg OKO, kurátor, hudebník a básník Jan Kunze. 

„Je skvělé, že studenti zachovávají kontinuitu a literární sborník Artemisia vychází už 

tolik let.  Ještě úžasnější je fakt, ze v dnešní zdivočelé komerční době, se stále 

najdou lidi, kteří poezii čtou i píšou. Ponouká to duši k dobrému,“ říká Jan Kunze. 

Účastníci se mohou těšit na autorské čtení i muziku ostravské popové skupiny 

Botanyk.  

 

Charitativní výstava a aukce s názvem „Společně pro úsměv po druhé“ odstartuje 

v Artu  10. května ve 14:30 hodin. Vystavovány a draženy budou výtvory a výkresy 
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dětí ze základních a středních škol. Výtěžek z  akce poputuje neziskovým organizacím 

Elim Opava a Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými 

neurologickými onemocněními. 

 

Majáles vyvrcholí 11. května Open Air festivalem v areálu Městských sadů. Stage 

Opavské kulturní organizace bude plná dýdžejů a elektronické hudby. Vystoupí zde 

například italská hvězda NME, Disgustin Justin, Balu, Fantex&Pex, Cagi a mnoho 

dalších.  
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