12. ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie

Další břehy
„Tam, kde vychází slunce…“
(festival japonského umění a kultury)
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Volapük - koncert progresivní francouzskojaponské jazzové skupiny – hudba napříč žánry
Japonsko, má láska (film Jana Špáty) – host
Martin Vačkář
Japonsko, má láska (film Jana Špáty) – host
Martin Vačkář
Slavnostní zahájení festivalu
Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita –
Japonsko - Lidé z Akagi, koncert DPS Jeřabinka,
ochutnávka japonské kuchyně
Jaroslav Dušek - Divadlo Vizita
– Já ponka a ty Čech
Slavnost rašení – vyhánění démonů a probouzení
požehnaných sil. Průvod městem s japonskými
bubny a očistnými rituály
Barvy probuzení – vernisáž výstavy
Prázdný zvon – recitál Vlastislava Matouška,
hráče na japonskou flétnu šakuhači, Klára
Matoušková – zpěv. Program: tradiční mnišské
skladby Honkjoku, V. Matoušek: „Kaligrafie pro
hlas a bambus“ na slova starojaponské poezie
Noriyuki Sawa (Japonsko) – divadelní
představení Les (inspirace starobylou japonskou
legendou) a Kousky (krátké příběhy o Japonsku,
Evropě a pocitech umělce z putování světem)
Noriyuki Sawa (Japonsko) – Pohádky
(představení pro děti inspirované krátkými
bajkami i tématy z Evropy a Japonska)
Putování za sakurami – s japonskými básníky,
mnichy a hudebníky…
Japonský den v Arboretu Nový Dvůr
Svěcení jara - film (režie Jana Ševčíková)
Imre Thormann & Michael Thalmann
(Švýcarsko) – Paralelní pád (tanec butó) –
mimořádný taneční, hudební a vizuální zážitek
významných evropských umělců
Balada o Narajamě – film (režie Šóhei Imamura)
Tsukuba - fotografická výstava představující
město, které je centrem japonské vědy a výzkumu
Kjótský rok – vernisáž výstavy fotografií
Jan Kunze - Hičhaikum - poezie v akci
Kjóto – živá pokladnice /japonské kultury/:
přednáška Robina Šóena Heřmana k výstavě
Malé divadlo kjógenu - 3 japonské frašky
Poprvé společně aneb…Když kvetou sakury
vernisáž výstavy dětí ZŠ T.G.Masaryka
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Příležitostný divadelní soubor Dr. Frantíka
Smělíka a jeho obrazy tradiční japonské kultury
dynastie Švej-Žu-Žu
Strach a chvění (film Alaina Corneau)
Scénické čtení na motivy hry Kóbó Abého –
Přátelé – Divadelní soubor Náměstí osvoboditelů
č.p. 14
Kouzlo patiny – aneb japonský cit pro krásu
přednáška doc. Věny Hrdličkové pro studenty
Z důvodu nemoci přednáška odpadá.
Borovice, bambus, slivoň a jejich přátelé – jak
promlouvají rostliny v japonské a čínské kultuře
přednáška doc.Věny Hrdličkové
Z důvodu nemoci přednáška odpadá.
Yuzuru – japonská národní opera zpívaná v
originále (v hlavní roli Tsu – Michiyo Keiko)
Narodil jsem se mnichem – život a praxe v
japonském buddhistickém klášteře – přednáška
Robina Šóena Heřmana
Autopilote – koncert hudby třetího tisíciletí
Yumiko Ishijima, Pavel Fajt, Ondřej Smeykal,
Vladimír Václavek a Roman Holý
Beseda s fotografem Jindřichem Štreitem –
fotografický projekt Japonsko - Lidé z Akagi
Rašomon - film (režie Akira Kurosawa)
Blízké hlasy zdáli – koncert: Schola Gregoriana
Pragensis a Gyosan-ryū Tendai Shōmyō
(Japonsko)
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Doprovodné akce:
Ranní buddhistické meditace zazen s bratrem Šóenem. Kostel sv. Václava, pondělí 21.4. – neděle
27.4., vždy od 6:30 (otevřené pro každého, komu je blízké začít den ztišením a díkůvzdáním s
možností následné společné snídaně). Doporučujeme pohodlný a volný oděv.
Minikurs japonské kuchyně - Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava
Minikurs (dílna) kaligrafie – Střední škola průmyslová a umělecká
Info o festivalu: www.opava-city.cz/dalsibrehy, e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz
Mobil: 604 229 363 , tel. 553 756 306

