
40. Bezručova Opava 

Opavsko a kultura 
15. – 22. září 1997 

 
Program 
 
pond ělí 15. září 
-  pietní akt u hrobu Petra Bezruče, 15 hodin 
-  beseda se skladatelem, hudebním pedagogem a literárním tvůrcem Iljou Hurníkem, čestným 

hostem festivalu, Okresní knihovna Petra Bezruče – Katka, 16 hodin 
-  slavnostní fanfáry z radniční věže Hláska, 17 hodin 
-  zahajovací koncert festivalu z díla Ilji Hurníka v podání žáků a učitelů ZUŠ okresu Opava, Sněmovní 

sál minoritského kláštera, 19 hodin 
 
úterý 16. zá ří 
-  beseda s Iljou Hurníkem pro pedagogy ZUŠ a ZŠ, Základní umělecká škola Václava Kálika, 

10 hodin 
-  literárněvědná konference „Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945“, Městský 

dům kultury Petra Bezruče, 14 hodin 
-  vernisáž výstavy „120 let českého veřejného knihovnictví v Opavě“, Dům umění, 17 hodin 
-  klubový pořad „Tupá literatura“, Univerzitní klub – čajovna Bludný kámen, 19 hodin 
 
středa 17. září 
-  literárněvědná konference „Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945“, Městský 

dům kultury Petra Bezruče, 9 hodin 
-  beseda nad dokumenty Matice Slezské, výstavní síně Slezského zemského muzea, 16 hodin 
-  vernisáž mezinárodní výstavy dětské výtvarné tvorby „Barvy přátelství – Toruň 1995“, výstavní síň 

ZUŠ, 17 hodin 
-  literární večer „Lékárníkova dcera a divoký Bill“, Památník Petra Bezruče, 19.30 hodin 
 
čtvrtek 18. zá ří 
-  literárněvědná konference „Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945“, Městský 

dům kultury Petra Bezruče, 9 hodin 
-  vernisáž výstavy fotografií Karla Seneckého, Dům umění, 17 hodin 
-  Couperinova Konventní mše; Tomáš Thon (varhany), Schola choralis, řídí Kremena Pešakova, 

konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, 19.30 hodin 
 
pátek 19. zá ří 
-  projekce panoramatické dia-multivizuální show Karla Seneckého a Ivana Valentni „Maroko“, 

kino Mír, 17.45; 20.00 hodin 
-  amorální klauniáda Talíře; hrají Jiří Reidinger a Štefan Capko, Slezské divadlo, 19 hodin 
 
sobota 20. zá ří 
-  celostátní sjezd sběratelů exlibris, minoritský klášter, 8 hodin 
-  celostátní soutěž v oboru prózy Hlavnice A. C. Nora (odhalení pamětní desky J. F. Lhotskému, 

Hlavnice, 10 hodin; beseda autorů se spisovateli a vyhlášení vítězů soutěže, Kulturní dům Hlavnice, 
13 hodin) 

-  vernisáž výstavy prací členů Skupiny X, arkády Dvořákových sadů, 10 hodin (výstava potrvá 
do 22. září)  

-  vernisáž výstavy exlibris studentů Mendlova gymnázia, Mendlovo gymnázium, 16 hodin 
-  vernisáž výstavy „Jaroslav Klápše – grafika a malba“, výstavní budova Slezského zemského muzea, 

17 hodin 
-  „Večírek babího léta aneb Staří mladým“, Odborový klub Ostroje, 20 hodin 
 
neděle 21. září 
-  celostátní sjezd sběratelů exlibris, minoritský klášter, 8 hodin 
-  odhalení pamětní desky na Matičním domě, 17 hodin 



-  závěrečný koncert s předáním Ceny Petra Bezruče; hraje Janáčkova filharmonie Ostrava, sólistka 
Eva Dřízgová (zpěv), Slezské divadlo, 19 hodin 

 
pond ělí 22. září 
-  slavnostní fanfáry z radniční věže Hláska, 17 hodin 
-  koncert Jaromíra Nohavici, kino Mír, 19 hodin 
 

Doprovodnými programy festivalu jsou 14. a 21. září promenádní koncerty dechových hudeb vždy 
od 10 hodin a vystoupení folklorních souborů a skupin z Opavska na Horním náměstí ve dnech 

od 15. do 19. září a 22. září vždy od 16 hodin. 
 


