Malá inventura Opava 2019
Loutkové divadlo Opava

úterý–čtvrtek 22.–24. 10. denně
FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA
Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Nová síť.
úterý 22.10. start 19:00 kde Loutkové divadlo vstupné 100,- / 130,-

CARPET DIEM

TANEČNÍ DIVADLO
Užívej dne. Ale co když se v tom dni záludně objeví koberec? Nebo dva? Co s nimi?
Jana Ryšlavá a Jindřich Panský se rozhodli to zkusit. Protože užívat si každého momentu v životě není zase tak snadné, jak nám tvrdí guruové z knížek s vysmátými
lidmi na obalu a to, co si ze začátku užíváte, se může stát pověstným klackem pod
nohama. Překročíte ho s úsměvem, nebo spadnete a budete nadávat? Nebo se dá
i spadnout s úsměvem na rtech? Hmm…?
Choreografie, námět a zápasení s koberečky: Jana Ryšlavá, Jindřich Panský
Režie a umisťování koberečků ve správný čas na špatné místo: Jiří Hajdyla
Z obyčejného tepichu nasvítí červený koberec: Pavel Vitt
Představení vzniká za podpory Ministerstva kultury, Statutárního města Ostrava
a Nadace život umělce.

CARPET DIEM

čtvrtek 24. 10. start 10:00 kde Loutkové divadlo vstupné 40,-

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH

JAM SESSION S BEATNIKY

INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
Poutníci po hvězdách je interaktivní divadelní představení pro všechny malé i starší diváky, kteří se nebojí vydat za svým snem a dobrodružstvím. Vypráví o síle přátelství a touze najít své místo na zemi.
Nutná předchozí rezervace na tel.: 734 527 115
e-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz
Koncept, režie: Hana Strejčková
Hudba: živě Michal Müller
Hrají: Eva Stará, Karolína Křížková, Andrea Benková, Andrej Lyga, Filip Novák, Andreas Hüttner
Výtvarný koncept: Hana Strejčková a Heda Bayer
Projekce: Michaela Režová
Kostýmy: Eva Matkuliaková
Scénografická spolupráce: Honza Tomšů
Světlo: L´Non – Jiří Maleňák, Niels Doucet
Vedení dílen pro děti v ČR a N: Hana Strejčková, Filip Novák, Heda Bayer
Produkce: FysioART
Koprodukce: Městské divadlo Varnsdorf
Partner projektu: Taupunkt Chemnitz
Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, hlavní město Praha, město Varnsdorf, Česko-německý fond budoucnosti, město Elite
Poděkování: Domov pro seniory Chodov

středa 23. 10. start 19:00 kde Loutkové divadlo
vstupné 100,- / 130,-

JAM SESSION S BEATNIKY

DIVADLO, POEZIE, JAZZ
Jam session s beatniky je poctou básnické generaci 50. a 60. let minulého století,
která v historii světové literatury zanechala nesmazatelnou a dodnes inspirativní
stopu. Texty Lawrence Ferlinghettiho, Allena Ginsberga, Gregoryho Corsa, Garyho
Snydera, Inky Machulkové, Václava Hraběte a dalších interpretují Jan Kunze, Dan
Jedlička, Eva Budirská a Anna Staníčková. Hudební doprovod jazzové duo
Jana Tenglera a Václava Kramáře.

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00
vstupné základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné dospělí
(min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka, pedagogický dozor
zdarma / platí pro všechny výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
čtvrtek 10. 10. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

METAMORFÓZY SECESE:
OPAVA 1890–1914

PŘEDNÁŠKA
přednášející: Pavel Šopák (Slezské zemské muzeum)
Secese – styl přelomu 19. a 20. století, jenž se prosadil ve Španělsku, Rusku,
Skandinávii, Anglii, střední Evropě i na Balkáně byl doceněn až v šedesátých letech 20. století. Od té doby vyšla řada publikací o tomto fenoménu, jenž stojí
na počátku moderního výtvarného umění. Jaké místo měla secese v opavské
výtvarné kultuře, kdo byli její představitelé a jaké doklady secesní architektury
a uměleckého řemesla se do dnešní doby dochovaly? Také na tyto a mnohé další
otázky se pokusí odpovědět přednáška doplněná obrazovým doprovodem.

úterý 29. 10., čtvrtek 31. 10. start 16:30

kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice /
pro rodiny s dětmi a studující do 26 let vstup zdarma

21. 6. – 3. 11. 2019
kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice

OPAVA SECESNÍ

VÝSTAVA
Období secese, jednoho z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do
období let 1895–1914. Stěžejními umělci této éry byli například Alfons Mucha
nebo Gustav Klimt, jejichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným
doplňkem mnohých interiérů. Secese však našla svůj odraz také v architektuře,
ve vybavení domácnosti nebo odívání. Právě toto období, vnímané často jako
půvabná a poklidná „zlatá éra monarchie“, chce výstava návštěvníkům přiblížit.
Ti si tak mohou prohlédnout řadu předmětů pocházejících ze sbírek Slezského
zemského muzea, Muzea Beskyd ve Frýdku Místku, Soukromého muzea panenek
a věcí z dob minulých v Opavě nebo ze sbírek a darů Opavanů. Návštěvníci se také
dozvědí, jak vypadala Opava před první světovou válkou, jací byli její obyvatelé
a jejich soukromý i společenský život v tomto městě.

OPAVA SECESNÍ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

středa 2. 10., úterý 8. 10. start 16:30

neděle 6. 10. start 14:00

kde sraz u recepce Obecního domu vstupné 50,-/30,-/100,-

VYCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

KOMENTOVANá PROHLÍDKa
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace)
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy.

1. 9. – 31. 10.
kde Horní a Dolní náměstí bez vstupného

OPAVSKÉ ULICE

PROMĚNY HORNÍHO
A DOLNÍHO NÁMĚSTÍ
VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Venkovní panelová výstava přiblíží kolemjdoucím nejdůležitější historické proměny dvou významných opavských náměstí, která spolu již od dob středověku tvoří
centrum města. Na osmi panelech, které budou rozmístěny na obou náměstích,
se zájemci mohou dočíst o vzniku těchto „rynků“, o jejich postupném vývoji a také
o osudech jejich nejvýznamnějších staveb. Textovou část doplní i dobové fotografie a další vyobrazení, které nám ze svých sbírek poskytli Slezské zemské muzeum,
Zemský archiv v Opavě a Státní okresní archiv Opava.

KOMENTOVANÉ
Opavský Majáles
PROHLÍDKY
2019
čtvrtek 3. 10. start 17:00 kde sraz u Švédské kaple
vstupné 50,-/30,-/100,-

ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ
V KATEŘINKÁCH

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace)
Vstupenku zakoupíte na místě.
Vydejte se s námi na druhý největší hřbitov v Opavě. Představíme si přitom nejen
historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami
této městské čtvrti, která byla v roce 1932 povýšena na město. V rámci vycházky
se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek
Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, faráře, politika a slezského buditele Antonína
Grudy, učitele a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo původně italské
rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách.

26.–30. 10. start 10:00–18:00
kde expozice Cesta města bez vstupného

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
S EXPOZICÍ CESTA MĚSTA

Ve dnech 26.–30. 10. od 10:00 do 18:00 (mimo zavírací den v pondělí 28. 10.) platí
volný vstup do expozice a na výstavu pro všechny rodiny s dětmi a studující do
26 let.

ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH

čtvrtek 24. 10. start 16:30 kde sraz u Obecního domu
vstupné 50,-/30,-/100,-

VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
OBJEKTY V OPAVĚ

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu/v případě špatného počasí
se prohlídka nekoná.
Kde v Opavě sídlila velitelství armády, četnictva či gestapa? Které vojenské jednotky sídlily ve zdejších kasárnách a jaké významné osobnosti jimi prošly? Jak
vypadal život vojáků i civilistů v posádkovém městě v období od 18. do 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přiblíží komentovaná vycházka, během níž se
seznámíme například s historií budov Zemského četnického velitelství na dnešní
Mařádkově ulici nebo Rainerových kasáren, v jejichž prostorách dnes sídlí úřadovny Magistrátu statutárního města Opava.

úterý 1. 10., 22. 10. start 16:30
neděle 13. 10. start 11:00

kde sraz u brány městského hřbitova vstupné 50,-/30,-/100,-

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě) a Mgr. Petr Aharon
Tesař (Krnovská synagoga z. s.).
Vstupenku zakoupíte na místě/ v případě špatného počasí se prohlídka nekoná.
max. 25 osob
Délka prohlídky: přibližně 80 minut.
Doporučujeme předchozí rezervaci: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
nebo na recepci Obecního domu.
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně
jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již
se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na
opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších
významných podnikatelů (Breda, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také
několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských
elit z časů monarchie i první Československé republiky.

VÝZVA
K chystané výstavě Příběh Kateřinek, která bude mapovat historii této městské čtvrti od pravěku po povodně v roce 1997,
hledáme k zapůjčení nebo pořízení reprodukcí diplomy, vysvědčení, fotografie, obrazy nebo jiné dokumenty týkající se
této městské čtvrti a jejích obyvatel. Zároveň také uvítáme zapůjčení jiných historických předmětů mající přímou souvislost
s Kateřinkami. Předměty je možné přinést do počátku listopadu tohoto roku.

Cyklus PŘEDNÁŠEK pro seniory


Opava v minulosti i dnes

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
1. 9. – 3. 11. 2019

středa 9. 10. start 10:00

kde sraz u recepce Obecního domu vstupné 20,-

VYCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / CYKLUS OPAVA V MINULOSTI I DNES
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy.

celoročně út–ne 10:00–18:00

DĚJINY OPAVY

expozice Cesta města / stálá expozice k dějinám města Opavy
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných
exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století.
Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná
umělecká díla. Expozice je průběžně obměňována, přičemž každý měsíc jsou
dočasně prezentovány zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě.
Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který
návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice jsou prováděny po předchozí rezervaci na tel.:
+420 730 584 697. Cena individuálně domluvené prohlídky je 500 Kč.

SECESE KOLEM NÁS

Animace vhodná pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi od 6 let a organizované skupiny.
Náplň je přizpůsobená věku účastníků – od poznání pojmu secese a hravého objevování jejích specifických projevů v umění i na běžných předmětech až po představení významných osobností secese se vztahem k Opavě. Uvidíme secesi kolem
nás! V nabídce jsou dvě varianty, které budou probíhat:
I. přímo na výstavě Opava secesní
II. v ulicích města Opavy
U obou variant je součástí výtvarná tvorba.
Pro MŠ vhodná pouze varianta probíhající přímo na výstavě.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí
start před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO

Aktivní procházka historickým centrem Opavy – edukační program určený
pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Formou hádanek a her seznámíme žáky s historickými pamětihodnostmi i jinými
zajímavostmi centra města Opavy.
V nabídce dvě trasy:
I. TRASA (Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí trh, Horní náměstí, Popská
a Ostrožná ulice)
II. TRASA (Masarykova ulice, Minoritský klášter, kostel sv. Ducha, Sobkův palác,
Blücherův palác, kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel sv. Janů)
Součástí okruhu jsou pozůstatky i nedochované části hradebního komplexu,
např.: Zavřená brána, Ratibořská brána či opavský zámek.

celoročně kde expozice

OPAVSKÁ NEJ

Muzejní animace k výstavě Opavská NEJ vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi,
organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 minut.
Program přiblíží zajímavosti z opavské historie, která se pyšní prvenstvím
v nejrůznějších oblastech. Má dvě varianty, v každé je 10 opavských nej, které jsou
spjaté s výstavami, jež probíhaly vedle Obecního domu.
I. Seznámí s Bredou, největším obchodním centrem své doby, představí Joy
Adamsonovou a její lvici Elsu a také básnickou sbírku Slezské písně.
II. Věnuje se například mílovému právu, největší továrně na sušenky, jejíž historie
je spjata se jménem Fiedor, nejstaršímu muzeu či jediné konkatedrále v ČR.
Případně je možné absolvovat výběr z obou výstav.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy.
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a her seznámí žáky se současnými i někdejšími památníky,
sochařskými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních
parků. Trasa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou
mít k dispozici obrázkovou mapu, pro starší žáky a studenty jsou připraveny
pracovní listy.

jaro, léto, podzim
kde Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách

KAPLE SV. KŘÍŽE

UNIKÁTNÍ GOTICKÁ PAMÁTKA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY
Muzejní animace vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 min. V prostoru není WC.
Využijte možnost seznámit se s tímto unikátním objektem blíže nejen jeho
pouhou návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program Vás provede
historií objektu, kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho
uměleckou výzdobu.

celoročně kde expozice

POŽÁRNÍ OBRAZ
VYPRÁVÍ O BAROKU

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Mladší žáci se dozvědí, co je to baroko a jak ho poznáme. Pomohou jim k tomu
zvětšené detaily tzv. Požárního obrazu města Opavy, barokní sochy apoštolů, části
barokních oděvů, přičemž si sami barokní šat namalují. Se staršími žáky a studenty
se kromě obecných poznatků o baroku zaměříme i na jeho projevy v Opavě a to
nejen v církevní, ale i světské architektuře.

celoročně kde expozice

CESTA DĚJINAMI MĚSTA

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Město Opava oslavilo v roce 2014 výročí 790 let, přijďte poznat prostřednictvím
animačního programu bohatou historii našeho města od pravěku po současnost.
Animace má varianty pro všechny stupně vzdělávacích zařízení, její součástí
jsou zábavné a názorné úkoly s využitím interaktivní tabule, modelu, repliky
historických oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání
animovaného filmu „Obživlá Opava“ a pracovní listy.

Cena animace pro školy: 10 Kč za žáka + pedagogický doprovod vstup zdarma. Cena animace pro rodiče s dětmi: rodič 50 Kč + 1–3 děti zdarma.
V případě dotazů či zájmu o rezervaci kontaktujte lektorku
Mgr. Simonu Juchelkovou.
tel.: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.cestamesta.cz
Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy.
Děkujeme za pochopení.

Galerie Obecního domu
foyer kavárny / Obecní dům

Byl reprezentován fotografickou agenturou Agence VU/Paris, od roku 1992 Anzenberger Agency/Vienna. Jeho fotografie byly vystavovány v řadě zemí světa
a publikovány v mnoha periodikách po celém světě. Vydal dvě fotografické publikace a na mnoha se podílel.

21. 5. – 27. 10.
kde prostor před Obecním domem bez vstupného

VERONIKA PSOTKOVÁ
DOMA

VÝSTAVA / SOCHA
Výstavou s názvem Doma se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se
narodila a kde i vystavila své první drátěné figury.
Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa,
které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy.
Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které
citlivě reagují na změnu světelných podmínek, kdy se úhlem pohledu jejich tvar
průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných
objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro
interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových
struktur. Výstava reflektuje všechny velké figurální sestavy od r. 2008, kdy právě
v Opavě vznikla na půdě Domu umění první sestava „Průzkumnice”.

12. 9. – 6. 10.
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

TOMKI NĚMEC
VÁCLAV HAVEL

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava.
Tomki Němec patří k předním českým fotografům. Námětem jeho volné tvorby je
téměř vždy „obyčejný“ člověk ve svých každodenních situacích, které něčím vypovídají o jeho osobním údělu, ale i o dějinách a politice, které na něj doléhají.
V letech 1989–1992 byl osobním fotografem prezidenta Václava Havla. V letech
1997–2002 ho fotografoval znovu, dle potřeb kanceláře prezidenta. Dvakrát byl
oceněn v soutěži World Press Photo.

vernisáž výstavy TOMKI NĚMEC - VÁCLAV HAVEL

10. 10. – 24. 11.
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

LUCIE SABEV/OVA
NA HRANĚ KOMPLEXITY

VÝSTAVA / MALBA, SOCHA
Lucie SABEV/OVA (1980, Ostrava) se věnuje malířství i sochařství. V jejich pracích,
které se vyznačují upřímnou emocionalitou a výraznou expresivitou, je vždy hlavním a výchozím tématem člověk jako individualita v nekonečném procesu hledání
pevného bodu ve všeobjímajícím a rozporuplném světě. Hledá a zkoumá oblasti na
věčně rozechvělém rozhraní chaosu a řádu. Její osobitá a naléhavá vizuální interpretace balancující mezi abstraktivním a konkretivním projevem nám dává možnost
vydat se do neuvěřitelně tajemného prostoru. Jak sama Lucie poznamenává: „Komplexita je všude a právě tam, kde se chaos setkává s řádem, a tam taky se odehrávají
tak úžasné věci jako je život či myšlení... i naše netušená kreativita.“ Svoje interpretace světa Lucie Sabevová zachycuje povětšinou na velkoformátových plátnech a při
vytváření trojrozměrných objektů experimentuje s netradičními materiály.

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

středa 2. 10. start 18:00 kde Klub Art vstupné 100,- / 150,-

BESEDA S KRKAVČÍ
MATKOU

BESEDA O CESTOVÁNÍ S DĚTMI, KOUZLU MINIMALISMU ČI SVOBODĚ NERŮSTU
Veronika Hurdová (alias Krkavčí matka) je matkou 3 dětí, spisovatelka a blogerka.
Když děti spí, píše blog Krkavčí matka. A protože jsou děti dobří spáči, napsala po
nocích ještě 10 knížek pro dospěláky i pro děti. Miluje les, nohy v teple a muže
Honzu, který na ni čeká v nebi.
Zabývá se tématy smrti, svobodnou výchovou a unschoolingem, minimalismem
nebo cestováním s dětmi. Je to žena opravdická a nevirtuální, o čemž se můžete
přesvědčit na besedě.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
středa 9. 10. start 17:00

kde Galerie Obecního domu bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
2. 9. – 31. 10. kde foyer Obecního domu bez vstupného

KANADA OBJEKTIVEM
DAVIDA MORAVCE

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Redaktor ostravské redakce České tiskové kanceláře (ČTK) David Moravec vystavuje snímky, které pořídil v roce 2018 během své měsíční cesty po několika národních
parcích Kanady. Navštívil řadu míst, která před 100 lety navštívil tehdy ještě budoucí první československý prezident T. G. Masaryk, když cestoval z kanadského Vancouveru do USA dojednat podmínky vzniku samostatného československého státu.
Během cesty fotografoval běžný život, města i krajinu. Pro samostatnou výstavu
nakonec autor vybral jen snímky zachycující drsnou a mnohdy nevyzpytatelnou
kanadskou přírodu. Konečnou volbu i určení formátu si vzal na starost ostravský fotograf a fotoreportér ČTK Petr Sznapka.

BESEDA S KRKAVČÍ MATKOU

čtvrtek 3. 10. kde Klub Art start 19:00 vstupné 70,- / 100,-

PODZIMNÍ BYLINKOVÁNÍ

BYLINKY PRO SYCHRAVÝ ČAS

BYLINNÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK
„Je sychravo a nevlídno.“ Věta, kterou si všichni pamatují ze školních diktátů. Je
spousta možností, jak si zpříjemnit podzimní dny a být na ně svou domácí bylinnou lékárničkou připraveni. Povíme si, jaké bylinné čaje, sirupy, tinktury a masti si
na naše ukašlané, rýmovité a někdy smutkem obalené stavy připravit.
 příprava nálevu a odvaru
 výroba majoránkového balzámu
 vhodné byliny pro nachlazení, kašel a depresivní stavy
 bylinky pro inhalaci

When Your Smile Falling Down

sobota 5. 10. kde Klub Art start 20:00 vstupné 90,- / 120,-

NO BORDERS

KONCERT KAPEL
When Your Smile Falling Down (Alternative-Metalcore / Opava)
The Inhibitor (EDM-metal / Hranice)
SaveYourself (Melodic-Hardcore / Chropyně)
Szkrat (Rap-rock / Zlín)
Koncerty NO BORDERS jsou, v rámci východní Moravy a Slezska, pořádány za
účelem vystoupení kapel, které svou tvorbou nechtějí hrát metalovou muziku,
jak ji známe, ale zaměřují se na kombinaci klasických rockových či metalových
riffů a moderního zvuku. Proto NO BORDERS, proto „bez hranic“. V sobotní večer
vystoupí mladá nadějná kapela WHEN YOUR SMILE FALLING DOWN z místních
končin hrající moderní metalcore s především čistými vokály a úderným groovem.
Dalším z vystupujících je chropyňská kapela SAVEYOURSELF – hardcore muzika
s melodickým přívlastkem a romanticko-anarchistickými texty. Zlínští SZKRAT
s sebou přivezou v podstatě dva téměř věčně bojující tábory, a to rap a rock. A nakonec hraničtí THE INHIBITOR přijedou se starým dobrým metalem zkombinovaným s prvky elektronické taneční hudby, která nenechává žádného z návštěvníků
v klidu a rozproudí i jejich poslední nehybné partie.
PODZIMNÍ BYLINKOVÁNÍ – BYLINKY PRO SYCHRAVÝ ČAS

pondělí 7. 10. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

sobota 12. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 250,- / 300,-

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU PONDĚLNÍ KÁVA S PROBAČNÍM PRACOVNÍKEM
Nehlídané vody internetu děti často brázdí zcela bez dozoru. Pod dojmem anonymity se mohou dostat i do konfliktu se zákonem. Na co by si měli rodiče dávat
pozor, aby jejich dítě neubližovalo sobě a okolí, se dozvíte na semináři Děti a kyberprostor.
Lektor: Mgr. Dušan Beyer – probační pracovník střediska Probační a mediační
služby Opava

KONCERT
Žádný koncert není dvakrát stejný, „Minuty“ se vrátily na scénu! Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny
improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, funky či world music. A protože, jak sami říkají, nejsou porostlí mechem, jsou otevřeni i vlivům současné hudby. „Minuty“ také mírně pozměnily název skupiny na minus123minut (původně
-123min). Působilyv letech 1996–2009, vydaly pět alb a v roce 1999 obdržely cenu
Anděl v kategorii Objev roku. Hrály na předních českých festivalech, vyprodávaly
kluby u nás i na Slovensku. Jako jedna z mála tuzemských kapel slavily úspěchy
také v zahraničí, kde odehrály kolem dvou set koncertů v klubech a na festivalech
(Holandsko, Polsko, Francie, USA nebo Anglie…). V letošním roce se chystají vydat
očekávané nové album a vyrazí s ním na turné.
Složení kapely:
Zdeněk Bína – zpěv, kytara, Fredrik Janáček – basa, Dano Šoltis – bicí

DĚTI A KYBERPROSTOR

MINUS123MINUT

pátek 11. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 100,- / 130,-

KOPYTO

PODZIMNÍ FOLKOVÁ TRADICE
KONCERT
Již několik let je jeden z říjnových pátků věnován koncertu folkové skupiny Kopyto. Kapela hrající vlastní skladby reprezentuje právě oblast folku nejen v našem
regionu. Za dobu své existence dosáhla mnoha úspěchů. Posledním zajímavým
počinem byl společný dvojkoncert s Robertem Křesťanem a skupinou Druhá tráva
v květnu tohoto roku. Kopyto se snaží pro své fanoušky vždy připravit něco nového. A tak se i tentokrát můžeme těšit nejen na nové písničky, ale také na staré
„hity“ v novém hávu. Předprodej vstupenek je na recepci Obecního domu v Opavě. Přijďte prožít krásný večer s příjemnou muzikou a skvělou atmosférou!

MINUS123MINUT

středa 16. 10. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

čtvrtek 17. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120,- / 150,-

ANEB IZRAELEM S JANEM MÜLLEREM

KONCERT / BLUES & ROOTS KYTARISTA Z VELKÉ BRITÁNIE
„Justina Lavashe zná publikum především z velmi zdařilé spolupráce s Lenkou
Dusilovou a Monikou Načevou. Kluboví posluchači, především ctitelé „roots music“, jej zase dobře znají jako sólového umělce, který fascinuje kytarovou virtuozitou, autentickým zpěvem, vlastní tvorbou a nevtíravým, avšak velkým šoumenstvím (…) Novinkou Programmed se Lavash vydal v podstatě blíž k alternativní
scéně. Základními prvky alba jsou dvě hudební oblasti, které na první pohled
mohou vypadat neslučitelně – blues a a elektronika.

SEN O VLASTNÍ ZEMI

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Říjnovou Středeční přednáškou vás provede žák Slezského gymnázia Jan Müller.
Zapojil se do soutěže CEMACH, v níž patřil k nejúspěšnějším, a získal možnost navštívit Izrael a spatřit na vlastní oči tento „zázrak v poušti“. Nejsilnějším vjemem
byl všudypřítomný kontrast – kde jinde uvidíte kolem sebe projíždět na sdílené
elektrokoloběžce ortodoxního žida, za kterým vlaje tradiční oblek, na hlavě má
charakteristický černý klobouk a v ruce chytrý telefon? Honza vás však seznámí
i s dalšími zážitky – krásou krajiny, monumentálností památek nebo principy kibucu. Jste srdečně zváni.

JUSTIN LAVASH

JUSTIN LAVASH

čtvrtek 31. 10. start 19:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

HOVORY S...

Izrael - Zeď nářků / foto: CK Mundo

TALK SHOW JAKUBA PLASKURY
Hovory s… je talk show studenta Slezské univerzity Jakuba Plaskury, která funguje od října 2016. Základním mottem talk show je představení regionálně známých
a zajímavých lidí Opavanům tak, jak je třeba neznají. Talk show probíhá vždy jednou měsíčně v Klubu Art. Hosté jsou kapitán BK Opava, basketbalový reprezentant
a účastník mistrovství světa Jakub Šiřina a mistryně světa v pole art a bronzové
medailistky z mistrovství světa v pole dance Nikol Vítečková a Alena Klapetková.

Dům umění a kostel sv. Václava
út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné dospělí
(min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka, pedagogický dozor
zdarma

Prvním dialogem je výstava s názvem Ubývání gravitace. Jedná se o výstavu plastik 60. let 20. století, na níž reaguje svou zvukovou instalací pražský intermediální
umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů
a asambláží 60. let, kterou ve sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J.
Koblasa, A. Paderlík…), je podrobena novému mapování a převedena do autonomních zvukových struktur.

6. 9. – 3. 11.

PAVEL PIEKAR,
MICHAL CIHLÁŘ
PORTRÉTY OD A DO Ž

DIALOGY 2019 / UBÝVÁNÍ GRAVITACE

26. 6. – 3. 11.

DIALOGY 2019
UBÝVÁNÍ GRAVITACE

VÝSTAVA / SBÍRKY GVUO
oratoř
V novém cyklu výstav jsou konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora
a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské
kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále
živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.

VÝSTAVA / LINORYT
sloupová síň 1. a 2. patro
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava.
Portrét je v současném výtvarném umění poměrně opomíjenou disciplínou.
Podobu portrétovaného totiž může směle a trefně hodnotit i naprostý laik,
čímž se umělec dostává z posvátných výšin umělecké imaginace na tenký led.
V případě, že umělec navíc portrét nekreslí ani nemaluje, ale podobu zrcadlově vyrývá rýtkem do obyčejné podlahové krytiny, pak je to obzvláště riskantní
tvůrčí proces.
Na výstavě nazvané PORTRÉTY OD A DO Ž jsou k vidění barevné linoryty dvou
grafiků-linorytců, kteří se portrétům cíleně věnují téměř čtyřicet let. Michal Cihlář a Pavel Piekar pracují sice toutéž grafickou technikou, ale jejich linoryty jsou
odlišné. Zatímco Piekar navazuje spíše na staré mistry, Cihlář se kloní k fotorealismu a pop-artu. Jestliže Piekar pracuje s barevnými rastry a složitými soutisky
několika linoleí, pak Cihlářovi často stačí vykolorování černobílého linorytu.
Portrétuje-li Piekar slovutné osobnosti malířství, hudby a literatury jako např.
Hokusaie, Gustava Mahlera, Händela, Vivaldiho, K. H. Máchu nebo Bezruče, tak
Cihlář věnuje pozornost spíše svým přátelům nebo televizním ikonám typu
Vinnetoua a Gotta. Zabývá-li se Piekar výhradně volnou tvorbu, tak Cihlář se
paralelně věnuje i knižním a novinovým ilustracím…
Přestože se oba grafici dlouhá léta přátelí, tato opavská přehlídka je jejich první
výstavou společnou. 
Antonín Šťáva

6. 9. – 3. 11.

DEMOKRACIE –
PŘEDEVŠÍM!

VÝSTAVA / PLAKÁT
ambit
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava.
plakáty z mezinárodní akce platformy plakat-sozial.de
(72. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu)
"Demokracie – především!" bylo téma IV. mezinárodní výstavy plakátu v Lipsku.
226 autorů z 36 zemí zaslalo 769 návrhů plakátů, z nichž pořadatelé vybrali a vytiskli 89. Díky spolupráci SBB - Sdružení Bienále Brno a spolku Verein plakat-sozial
– Verein zur Förderung visueller Kultur e.V z Lipska je v Opavě vystaveno jako
průřez z této akce 31 plakátů.
Plakáty zachycují různé výtvarné pohledy na sociální a politické otázky, které hýbou současností a jsou nám tak povědomé, ať je autorem plakátu Turek, Ekvádorec, Polák, Číňan, Kolumbijec, Portugalec, Francouz, Íranec, Mexičan, Švýcar,
Němec nebo Čech či Slovák… (A to jsou vyjmenovány jen země autorů plakátů
vystaveného výběru.) 
Jan Rajlich

6. 9. – 3. 11.

PEL-MEL

VÝSTAVA U PŘÍLEŽITOSTI 130 LET PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ
refektář
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava.
Výstava PEL-MEL sdružuje výtvarníky, kteří mají zkušenost se stavem, ve kterém se
dostali až na samý okraj vědomí, místa, kde my ostatní obvykle nemáme přístup.
U mnohých si tato mnohdy dobrodružná, ale i strastiplná exkurze vybrala svou
daň. Také díky tomu mnozí z nich byli schopni transformovat tuto zkušenost do
svého výtvarného vyjádření a hledat jeho netradiční formy a pohledy.
Skupina vystavujících je různorodá, jak napovídá její název. Každý autor je svébytný, originální. Někdo je hravě kreativní, u někoho pozorujeme, že je poučený
a jeho projev je kultivován výtvarným vzděláním. Někteří z autorů prostě nemohou jinak… Posuďte sami, zda si vyberete něco, co vás zaujme.

Eva Klimešová, Ivona Országová
vernisáž výstav PAVEL PIEKAR, MICHAL CIHLÁŘ – PORTRÉTY OD A DO Ž a PEL-MEL v Domě umění

středa 2. 10. start 20:00 kde kostel sv. Václava vstupné 150,-/180,-

VLADIVOJNA LA CHIA
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

Hudebně-dramatický recitál
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava.
Hudebně-dramatický recitál věnovaný tvorbě znovuobjevené básnířky a novinářky Anny Barkovové.
Jedná se o komponovaný hudebně-literární večer, dramaturgicky složený ze zhudebněných básní a čtení z dopisů a deníkových zápisků ruské „lágrové“ básnířky
Anny Barkovové.
Na jevišti se tak potkávají Vladivojna La Chia a její (pětičlenné) 4Trio s představitelkou Anny – herečkou Gabrielou Míčovou (držitelka Ceny Thálie a Českého lva),
lyrické i expresivní skladby se svéráznými postřehy a komentáři nelichotivé reality
v nesvobodné zemi. Vše podbarveno nenápadně neklidnými videoprojekcemi.
FASHION STORM / Foto: Libor Pawlas

pátek 18. 10. start 15:00, 19:00

kde Dům umění a kostel sv. Václava
vstupné do galerie od 15:00 zdarma / módní show v 19:00 vstupné 300,-

FASHION STORM

MÓDNÍ ODPOLEDNE A VEČERNÍ SHOW
Vstupenky na večerní módní show v prodeji na
www.fashion-storm.cz/registrace.
Módní odpoledne v galerii Domu umění nabídne od 15:00 hodin zdarma mimo
jiné prezentaci modelů regionálních módních návrhářů, přednášku o módě návrhářky Lady Vyvialové nebo lifestylové bloggerky Lucie van Kotten i hodnocení
outfitů módní kritičkou Františkou Čížkovou.
Od 19:00 hodin proběhne originální módní show modelů moravskoslezských
návrhářů (např. TONAK, Lada Vyvialová, City Folklore, MarVa de Luxe, Dara bags,
Nikola Zezulová) v kostele sv. Václava. Hvězdou přehlídky bude současná tvář
módního domu Gucci Barbora Fialová. Projekt je zaměřený na podporu moravskoslezských módních návrhářů, kvalitu, poctivé řemeslo a slow fashion.

VLADIVOJNA LA CHIA – 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

celoročně út–ne 10:00–18:00 kde kostel sv. Václava
vstupné v rámci vstupu na výstavu
V případě příprav akcí a svateb je kostel pro veřejnost uzavřen.

OBRAZ SV. VÁCLAVA

Petr Nouzovský

středa 30. 10. start 19:00 kde kostel sv. Václava
předprodej SLUNA OPAVA 240,- / 120,-

JACQUES OFFENBACH

GRAND CONCERTO PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ

SYMFONIE Č. 9 ES DUR OP. 70

4. ABONENTNÍ KONCERT JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA
Program:
Jacques Offenbach: Grand concerto pro violoncello a orchestr
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9 Es dur op. 70
Účinkují: Petr Nouzovský – violoncello, Janáčkova filharmonie Ostrava, Chuhei Iwasaki – dirigent
Nejslavnější violoncellové dílo Jacquese Offenbacha – Grand concerto pour violoncelle et orchestre, známé také jako „Concerto militaire“ (Vojenský koncert) mělo
premiéru v roce 1847 v Paříži.
Šostakovičova devátá symfonie vznikla po druhé světové válce. S vítězstvím Rudé
armády nad Hitlerem sílil tlak na skladatele, aby po symfoniích válečných napsal
symfonii „vítěznou“. Od skladatele se tedy očekávalo oslavné a heroické dílo, namísto toho však přišel s komickou pětivětou miniaturou. Vznikla v době relativně
klidného období, kdy skladatelé mohli tvořit svobodněji. Celou pětivětou skladbu
napsal během tří měsíců v roce 1945, o měsíc později byla skladba premiérována
Leningradskou filharmonií.
Záštitu nad cyklem abonentních koncertů Janáčkovy filharmonie v roce 2019 převzal primátor statutárního města Opavy Ing. Tomáš Navrátil. Koncert byl podpořen
finanční dotací z rozpočtu statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský
malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář
katedrály sv. Václava v Olomouci.
Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším
olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě
kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní
oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě kroměřížského zámku, několikrát
přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy
také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale
Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.

celoročně út–ne 10:00–18:00
kde před Domem umění bez vstupného

ŠACH MAT

Opavané si mohou na recepci Domu umění vypůjčit šachové figurky a na
šachovém stolku před Domem umění prověřit své dovednosti v šachové hře.
Půjčení šachů za vratnou kauci 100,-.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY DOMU UMĚNÍ
Informujeme návštěvníky probíhajících výstav, že v termínech 4. 10., 5. 10., 18.
10. a 29. 11. 2019 bude z důvodu konání mimořádných akcí návštěvní doba
Domu umění změněna. Přesné informace o změně v konkrétní den uvedeme na
facebookové a internetové stránce Opavské kulturní organizace a vývěskou na
hlavním vstupu Domu umění.
Děkujeme za pochopení.

Připravujeme...
Na konec roku 2019 připravuje Dům umění dvě autorské výstavy: bratislavské
malířky Olgy Paštékové a jednoho z nejvýraznějších autorů české graffiti scény
Miko Škapy z Prahy.
V nové instalaci společného projektu Domu umění Opava a Galerie výtvarného
umění v Ostravě, Dialogy 2019, bude představen výběr obrazů, grafik a soch
českého symbolismu, na který ve svém výstupu zareagují hudebníci Milan Bátor
a Anna Hrudová. Vernisáž je plánovaná na druhou polovinu listopadu 2019.

Těšíme se na vás...

celoročně kde DŮM UMĚNÍ

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
Pro školní a organizované skupiny (družiny, kroužky, rodiče s dětmi, děti s dospělými a nadšence) nabízíme k vybraným výstavám animační programy, které zprostředkovávají zábavnou formou nejen informace o autorech, dílech či uměleckých
směrech, ale především zážitky z interakce s vystavenými díly uskutečněné přímo
v prostorách Domu umění či Galerie Obecního domu.

6. 9. – 3. 11. 2019

duben–říjen

HVĚZDY ZE ZDI
ANEB VÁCLAV A TI DRUZÍ
GALERIJNÍ ANIMACE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Program vhodný pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi
Nástěnné malby kostela sv. Václava a kaple sv. Dominika jsou plné legend. Kdo
jsou jejich aktéři? A co se jim přihodilo? To, že se v kostele sv. Václava objeví výjevy
ze života sv. Václava, asi nepřekvapí, ale kdo jsou další postavy? Poodhalí nám
barokní a dokonce i gotické fresky svá tajemství? Přijďte poznat hvězdy ze zdi.

NA NÁVŠTĚVĚ U GRAFIKA
ANIMACE K VÝSTAVĚ MICHAL CIHLÁŘ, PAVEL PIEKAR – PORTRÉTY OD A DO Ž
Program vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a veřejnost.
V animačním programu se vydáme na výstavu grafiků Michala Cihláře a Pavla Piekara, kde objevíme kouzlo grafické techniky. Zjistíme, jaký význam měla grafika
v dobách minulých a k čemu ji můžeme využít dnes. V rámci programu je také
připravená tiskařská dílna, ve které si na vlastní kůži vyzkoušíme, co všechno obnáší práce grafika.

6. 9. – 3. 11. 2019

AŤ ŽIJE DEMOKRACIE!
ANIMACE K VÝSTAVĚ DEMOKRACIE – PŘEDEVŠÍM!
Program vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Program věnovaný současným společenským otázkám nás provede výstavou
plakátů, jejichž cílem je upozornit na rozporuplné problémy dnešního světa jako
jsou například cenzura tisku, genderové otázky, vzrůstající nacionalismus, konzum nebo válečné konflikty. Komentovaná prohlídka vybídne žáky k zamyšlení,
co ještě demokracie je a co už není. Také si připomeneme události z roku 1989, jak
se demokracie vyvíjela v České republice po pádu komunismu a jaké ohlasy má
v českém výtvarném umění.

galerijní animace HVĚZDY ZE ZDI ANEB VÁCLAV A TI DRUZÍ

duben–říjen

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost a rodiče s dětmi
Animace nás zavede na magické místo, kterým kostel sv. Václava rozhodně je,
a nabídne tak příležitost poznat jednotlivé architektonické slohy související s touto
stavbou, seznámit se s příběhy z fresek zdobících tento prostor či zhlédnout výjev
ze života sv. Václava na oltářním obraze.

celoročně kde Dům umění

17.–20. 10. start čt, pá 16:00 / so, ne 10:00
kde Obecní dům vstupné 50,- dospělí / 30,- děti do 15 let

ŽIVOT V KUTNĚ

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, veřejnost a rodiče s dětmi
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to
v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni vzali své jméno.
Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní
záložky.
Žáci a studenti si ujasní události související se vznikem kláštera, odhalí jeho dřívější
podobu i chod, naučí se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na
závěr si namalují středověkou iniciálu.
galerijní animace ŽIVOT V KUTNĚ

FESTIVAL HER
A HLAVOLAMŮ

FESTIVAL
Vhodné pro ZŠ, SŠ a veřejnost všech věkových kategorií
Přijďte si vyzkoušet některou z více než 400 moderních společenských her nebo si
potrápit hlavu se sofistikovanými hlavolamy. Ve čtvrtek večer si můžete vyzkoušet
své znalosti při vědomostním kvízu. V sobotu večer se pak budete moci zúčastnit
natáčení podcastu Deskoherní inkvizice. Vedle programu pro veřejnost nabízí festival také program pro školy.
Podrobný program naleznete na www.Pajdulak-Opava.cz
Otevírací doba pro veřejnost: čt 16:00–20:00, pá 16:00–20:00, so 10:00–
20:00, ne 10:00–18:00.

Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč rodič + 1 – 3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč / nad 10 osob 20 Kč
Animace probíhají v Domě umění na Pekařské ulici.
S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: Mgr. Nelu
Vlčkovou: Tel: +420 734 862 482, email: nela.vlckova@oko-opava.cz
V případě zájmu o stálé programy Příběhy (z) kostela a Život v kutně můžete
kontaktovat také lektorku Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420 527 115,
email: simona.juchelkova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz
FESTIVAL HER A HLAVOLAMŮ

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 553 791 947 / +420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00
RECEPCE DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 553 668 734 / +420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci
na recepci Obecního domu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO
Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / OKO - Opavská kulturní organizace
Instagram / oko_opava
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v září 2019 v nákladu 1 000 ks.

