
15. Další břehy 

Živel voda 
6. 4. – 10. 5. 2011 

 
Datum Program Místo 

st 6. 4.  
17:00 

Voda/Water - výstava fotografií Aleny Dvořákové 
a Viktora Fischera 

Obecní dům - galerie 

čt 14. 4. 
17:00 

Krajinou vody aneb Co a koho lze potkat ve vodě, 
na hladině, pod vodou, v krystalech ledu, oblacích 
páry, na duhovém polokruhu– výstava žáků ZUŠ Solná 

Minoritský klášter 

pá 15. 4. 
9:00 – 17:00 
 
 
 
17:00 
 
 
 
20:00 

Dračí lodě na Stříbrném jezeře– závody školních 
posádek 
Akce Dračí lodě se z důvodů nepřízně počasí 
přesunula na 12.-14. května. 
 
Slavnostní zahájení festivalu v Městských lázních– 
Krasoplavci, Tanec vodních víl, kapely Helemese 
a Rotující kedluben, vodní hrátky 
 
Helemese– taneční nářez v rytmu trash-folku 

Stříbrné jezero 
 
 
 
 
Městské lázně 
 
 
 
Evžen (Beethovenova ul.) 

so 16. 4. 
9:00-17:00 
 
 
 
19:00 

Dračí lodě na Stříbrném jezeře– volné jízdy 
přihlášených posádek a profesionálních závodníků 
Komety Hranice, souboje námořníků s piráty a ukázky 
činností vodních skautů 
 
Filmový a taneční večer "Na vlnách Sixties" – 
na palubě i v podpalubí budou vítáni návštěvníci 
v dobových kostýmech 
Piráti na vlnách – zlatá éra rockové muziky, loď plná 
krásných bláznů, boj se zákonem i volná láska (režie 
Richard Curtis) 

Markéta Poulíčková & RockStars – špičková kapela 
a největší hity rockové historie 

Stříbrné jezero 
 
 
 
 
The Place Club (Hálkova 
ul.) 

ne 17. 4. 
17:00 
 
 
19:00 

Ve spojení s vodou– land art a jeho současný guru 
Andy Goldsworthy a zážitková procházka s akční 
tvorbou Vladimíra Havlíka 
 
Ostrý zub– nejlepší olomoučtí umělci dělají nejlepší 
olomouckou hudbu 

Obecní dům – Klub Art 
 
 
 
Obecní dům – Klub Art 

po 18. 4. 
18:00 

Ondine – mysticky  laděný film o mořské panně (režie 
Neil Jordan) 

Kino Mír 

út 19. 4. 
18:00 

V zajetí ledu - Lhotse 2010 aneb Pokus českých 
horolezců o zdolání čtvrté nejvyšší hory světa – 
vernisáž výstavy fotografií a audiovizuální pořad 
horolezce Kamila Bortela 

Knihovna Petra Bezruče 

st 20. 4. 
16:00 
 
20:00 
 
 
21:00 

Cáká a cákááá......- výstava výtvarných prací žáků ZŠ T. 
G. Masaryka 
 
15 let na Dalším břehu– slavnostní předání 
občanského průkazu festivalu a prezentace 
časosběrného DVD 
NIL– rocková čtveřice s uhrančivým projevem živelné 
zpěvačky, která vás dostane do varu 

ZŠ TGM 
 
 
Obecní dům – Klub Art 
 
 
Obecní dům – Klub Art 
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čt 21. 4. 
18:00 

Evangelium sv. Matouše– sugestivní a kontroverzní 
pojetí biblického eposu o Spasiteli (režie Pier Paolo 
Pasolini) 

Kino Mír  

pá 22. 4. 
19:00 

Symbolika vína– přednáška s ochutnávkou šesti 
výjimečných vín České republiky v režii Bohumila 
Vurma a Zuzany Foffové 

Obecní dům – 
Schösslerův salónek 

so 23. 4. 
19:00 
 
21:00 

Postav na čaj!– dvě herečky a jejich těla v poetice 
nového cirkusu (Cirkus Mlejn) 
 
Slovenská hudební vlna - Noisecut– elektropopová 
skupina z Bratislavy (aktuální vítězové kategorie singl 
roku Radio_Head Award) 

Slezské divadlo 
 
 
Obecní dům – Klub Art 

po 25. 4.  
15:00 

Voda a jarní rituály...– Dětský pěvecký sbor Domino 
a hosté, Chlapecká cimbálová muzika 

Ptačí vrch a kašna 
Znovuzrozená Opava 

út 26. 4. 
18:00 

Námořní jachtař Jaroslav Korytář– beseda a filmy 
o cestách po mořích a oceánech a o světových 
regatách 

Obecní dům – Klub Art 

st 27. 4. 
18:00 
 
19:30 

Plynoucí božstva aneb Mystérium vody v japonské 
tradici– Robin Shoen Heřman 
 
Japonský čajový obřad– ukázka s výkladem a 
pohoštěním šlehaným čajem a tradičním cukrovím 

Obecní dům – Sál 
purkmistrů 
 
Obecní dům – 
Schösslerův salónek 

čt 28. 4. 
18:00 

Vincenz Priessnitz– muž a voda v jesenických horách 
proti pověrám a strachu, pro zdraví a radost ze života 
(režie Pavel Linhart) 

Kino Mír 

pá 29. 4. 
16:00 
 
17:30 
 
17:45 
 
 
18:00 
 
 
19:00 

Probouzení opavských fontán a kašen 
 
 
Zrození I.  – výtvarná akce studentů Mendelova 
gymnázia 
Zrození II. aneb „Všichni jsme vodolazi“ – žáci 
a studenti ZUŠ Opava a opavská metalová kapela 
Coronach 
Coronach – koncert metalové kapely, mrazivá hudební 
vichřice 
 
Jaromír Jágr, Kladeňák– jeviště jako hokejové kluziště, 
hrdinský epos se zpěvy, vybroušená komedie o 
Jaromírovi 68, králi zmrzlé vody (Městské divadlo 
Kladno) 

start: Horní náměstí 
 
 
Obecní dům – Klub Art 
 
 
 
 
 
 
 
Slezské divadlo 

so 30. 4. 
10:00 
 
19:00 

Mezinárodní den TANCE 
Průvod městem – Od koule ke Špiónovi 

Večerní taneční show „Na počest živlům“ (... a také 
čarodějnicím…) - Eva Grambalová a studio TanyTany 

start: Horní náměstí 
 
 
The Place Club 

čt 5. 5.  
19:00 

S kytarou v Antarktidě– recitál kytarového virtuóza 
Lubomíra Brabce s vyprávěním a promítáním z jeho 
cest na šestý kontinent 

Minoritský klášter 

út 10. 5.  
19:00 

Rusalka nejen podle Dvořáka – netradičně komediální 
zpracování klasické opery se strhujícím hereckým 
nasazením a skvělou hudbou (Studio Ypsilon) 

Slezské divadlo 
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