
8. ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie 
Další břehy 

„Antika se tě dotýká“ 
16. 4. – 25. 4. 2004 

 
Program 

 
pátek 16. dubna 
 Zahájení Nonstop čtení z antické literatury 
  Minoritský klášter v 8.00 h. 
 

 Průvod městem aneb řeckořímský nájezd do třetího tisíciletí 
  Ptačí vrch, centrum v 16.00 h. 
 

 Toulky za antickým světem – výstava fotografií Emanuela Křenka, diafon, módní 
přehlídka, symposion, vyvrcholení Nonstop čtení z antické literatury 

  Minoritský klášter 18.00-23.00 h. 
 
sobota 17. dubna 
 Antika pro oči – Athény a antické Řecko, Řecké umění – bohové a podoby lidí, Řím a 

Pompeje, Sokrates, Delphy, Egejské moře – dědictví Atlantidy 
 Heinrich Schliemann – dokumentární filmy 
  Refektář Domu umění v 16.00 h. 
 

 Noc rockových legií – koncert kapel Naoko (Bruntál), Gaia Mesiah (Praha), Baykonur 
(Opava) 

  Clasic club No. 5 v 20.00 h.  
 
neděle 18. dubna 
 Gilgmeš – divadlo Buchty a loutky (Praha) 
  Loutkové divadlo v 19.00 h.  
 
pondělí 19. dubna 
 Sic transit gloria mundi – Svět Řeků a Římanů – diafon Emanuela Křenka 
  Minoritský klášter v 8.30 h. 
 

 Gilgmeš – divadlo Buchty a loutky (Praha) 
  Loutkové divadlo v 10.00 h.  
 

 Satyricon – film Federica Felliniho 
  Kino Elektra v 17.00 h. 
 
úterý 20. dubna 
 Sic transit gloria mundi – Svět Řeků a Římanů – diafon Emanuela Křenka 
  Minoritský klášter v 8.30 h. 
 

 Quo vadis – film Jerzyho Kawalerowicze 
  Kino Elektra v 9.00 h. 
 

 Odysseus – mýtus ve filmu 
  Refektář Domu umění v 18.00 h. 



středa 21. dubna 
 Všechny cesty vedou do Říma… a do knihovny 
  Knihovna Petra Bezruče v 9.00 h. 
 

 Atlantida na dosah? – beseda s ak. sochařem Miroslavem Machalou 
  Minoritský klášter v 17.00 h. 
 

 Vyšetřování Ikarova pádu – divadlo SLOUP (Opava) 
  Loutkové divadlo v 19.00 h. 
 
čtvrtek 22. dubna 
 Opavská olympiáda dětí a mládeže 
  Tyršův stadion, tělocvična a plavecký bazén v 9.00 – 16.00 h. 
 

 MÉDEA – film Larse von Triera  
  Kino Elektra v 17.00 h. 
 

 Filoktétes, řecká tragédie, která se nás týká – přednáška Dr. Evy Stehlíkové 
  Patio Café (Pekařská 60) ve 20.00 h. 
 
pátek 23. dubna 
 Antické divadlo – přednáška Dr. Evy Stehlíkové 
  Minoritský klášter v 10.00 h. 
 

 Božský Platón – setkání s moudrostí – přednáška Antonína Vinklera 
  Gotická síň – minoritský klášter v 17.00 h. 
 

 Delfíní protest – divadlo VIZITA (Jaroslav Dušek + Martin Zbrožek) 
  Slezské divadlo ve 20.00 h. 
 
sobota 24. dubna 
 Pythagoras a mystika čísel – setkání s moudrostí – přednáška Antonína Vinklera 
  Gotická síň – minoritský klášter v 17.00 h. 
 

 Endymio – opera v provedení Ensemble Daman 
  Slezské divadlo v 19.00 h. 
 
neděle 25. dubna 
 Sókratés: filosofie života a smrti – setkání s moudrostí – přednáška Jany Kučerové 
  Gotická síň – minoritský klášter v 17.00 h.  
 

 Eurípidés: Héróes – hrají studenti DAMU  (Praha) 
  Klub Ostroj v 19.00 h. 


