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Realizace 21. ročníku festivalu Další břehy
je spolufinancována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje

Spolupořadatel

Spolupořadatel



21. Další břehy (duben 2017)

so  
1. 4.
20:00

Hudba nikdy nekončí – 24hodinový klavírní 
koncert jako pocta prchajícímu času 
(Philip Glass – Mad rush, Dominik Fajkus – Time) 

Knihovna  
Petra 
Bezruče

po
3. 4.  
18:00

Mladí srdcem – dokument o sboru 
amerických seniorů zpívajících punk a rock

Kino Mír

út
4. 4.  
17:00

Století Češi – vernisáž výstavy  
fotografií Jana Langera a prezentace projektu 
Slide2past 
(uvádí Jiří Siostrzonek a Jan Langer)

Knihovna  
Petra 
Bezruče

st
5. 4.  
17:00

Vojna in the Kittchen – vernisáž výstavy umě-
leckých děl Vladivojny La Chia a Jakuba Königa 
(KITTCHEN)

Galerie  
Obecního 
domu

čt
6. 4.  
14:00

20:00

S námi omládnete – koncert  
a beseda se seniory (Dominik Fajkus – piano, 
Jan Hanousek – violoncello)

Domov  
pro seniory  
Vila 
Vančurova

Písničkáři a vypravěči – koncert Jana Spále-
ného, Petra Rímského a kapely Dobrozdání

Klub Art

pá
7. 4.  
20:00

KITTCHEN a Vladivojna – koncert: 
KITTCHEN (sólo) a Vladivojna La Chia 
(trio s Terezií Kovalovou a Alešem Bajgerem)

Gottfrei



so
8. 4.  
17:00

Zažij Velkou nádheru – zážitková filmová 
projekce s ochutnávkou Věčného města Říma, 
divadlem, hudbou, i večírkem 
(účinkuje Divadlo GAFA)

Vodárenská 
věž Opava

ne
9. 4.  
17:00

Zažij Mládí – zážitková relaxační  
filmová projekce s lázněmi, wellness i baletem 
(účinkuje Divadlo GAFA)

Hotel 
Belaria 
Resort 
(Hradec  
n. Moravicí)

po
10. 4.  
15:00

Energie mládí, krása stáří – 
vernisáž výstavy a vyhlášení soutěže školních 
družin a klubů

Školní 
družina ZŠ  
T. G. Masaryka 
(Mírová 33)

18:00 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – 
film Davida Finchera

Kino Mír

út
11. 4. 
18:00

Největší přání aneb o snech a tužbách mládí 
– filmy Jana Špáty a Olgy Špátové uvede 
sociolog Jiří Siostrzonek

Klub Art

st
12. 4.  
19:00

Luboš Pospíšil trio: „Route 66“ – koncert Klub Art

čt
13. 4.  
16:00

Jitka Šuranská Trio: Hrát a zpívat spolu – 
hudební workshop pro děti spolu se sborem 
Domino ze ZŠ Ilji Hurníka Opava

Kostel  
sv. Václava

18:15 Oslava 90 let Kina Orion 
a projekce filmu Bio Ráj 
(režie: Giuseppe Tornatore)

Kino Orion 
Hradec nad 
Moravicí

út
18. 4.
18:00

SEMESTR – seriál internetové televize Stream.cz 
nominovaný na Ceny české filmové kritiky 
(projekce a beseda se scénáristou Ondřejem 
Kopřivou a producentem Jakubem Jírou)

Klub Art



st
19. 4.
16:30

Člověče, nezlob se, že ještě nejsem dost starý, 
že už nejsem tak mladý – beseda s ředitelem 
Domova Bílá Opava Michalem Jiráskou a stu-
denty Slezského gymnázia Opava

Klub Art

19:00 Král umírá – apokalyptická i groteskní vize 
rozpadajícího se království 
(drama Eugena Ionesca, hraje DK Pod kame-
nem tma)

Loutkové 
divadlo

čt
20. 4.
19:00

Impra – Imaginárium 
(herectví, zpěv, tanec, hudba, improvizace)

Klub Art

pá
21. 4.
17:00

Láskyplné vzpomínky – dernisáž výstavy děl 
zesnulých dětí „z nebe“

ZUŠ Solná 
Opava

19:30 Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, 
které ztratily své děti (Divadlo Kampa)

Loutkové 
divadlo

so
22. 4.
18:00

Spor bohů (Leonardo Vinci) – barokní serenata 
v provedení Ensemble Damian

Kostel  
sv. Václava

po
24. 4.
18:00

Lidská tragikomedie – groteskní filozofické 
drama Ladislava Klímy, 
hraje Komorní scéna Aréna Ostrava

Slezské 
divadlo

út
25. 4.
19:00

Nadějné vyhlídky – literární večer 
nakladatelství Perplex 
(hosté Jáchym Topol a Radek Glabazňa)

Klub Art

čt
27. 4.
19:00

Koule – příběh vrhačky 
(divadelní zpracování skandální rozhlasové 
hry Davida Drábka, hraje Klicperovo divadlo 
Hradec Králové)

Slezské 
divadlo

út
16. 5.
20:00

Iva Bittová a Čikori – koncert
Festivalový epilog a křest knihy 
20 let na Dalším břehu

Kostel  
sv. Václava





Úvodní 
slovo

Budoucnost mládí, minulost stáří a opravdovost přítomnosti – 
o tom budou letošní Další břehy vyprávět…

Mladí lidé hodně přemýšlí o budoucnosti, mají plány, ambice, sny 
a tužby. Staří lidé často žijí a prodlévají ve svých vzpomínkách, 
v minulosti. Co je ale nejdůležitější pro obě kategorie – žít plný 
život v přítomnosti. „Hic et nunc“, jak praví staří latiníci, „zde a nyní“ 
či „tady a teď“ žijeme své životy. 

Musíme proto užívat plnými doušky krásu každého okamžiku, každé 
minuty a vteřiny. Minulost nezměníme a budoucnost je nejistá. To 
mějme na paměti při společné plavbě v řece času. 

Právě proto vám nyní nabízíme prostřednictvím všech druhů  
umění příběhy a zkušenosti s mládím i stářím – nostalgické  
zamyšlení nad prchajícím časem a krásou ve filmech Velká nád-
hera a Mládí, radostné aktivity amerických důchodců s rocko-
vou a punkovou hudbou ve filmu Mladí srdcem, dokumentár-
ní konfrontaci otce Jana Špáty a dcery Olgy Špátové ve filmech 
Největší přání, čtyřiadvacetihodinový klavírní koncert umocně-
ný výstavou Století Češi, besedy a koncert pro seniory, Lidskou 
tragikomedii Ladislava Klímy o zmarněných ideálech, existen-
ciální téma smrti v Ionescově dramatu Král umírá, křehký i pev-
ný svět žen-matek, které přišly o své děti, nové technologické  
a komunikační možnosti mladé generace, nabízející zkrácení všech 

21. Další břehy (duben 2017)

„Nechť mošt se sebepotrhleji chová, 
přec vínem bude naposled.“



vzdáleností, ale nenabízející potřebnou blízkost, hudbu alternativní, 
blues, folk, rock i barokní operu, kde nejde o nic menšího než o spor 
bohů, kdo bude vychovávat nástupce francouzského krále a roz-
hodne tak o dalším osudu země. Toto vše a řada dalších pořadů 
tvoří mozaiku našeho tématu. 

Ať se tedy cítíte mladými, či starými, užívejte přítomný okamžik, 
zvedněte hozenou rukavici festivalu Další břehy a přijměte zábavu, 
poučení, zamyšlení či možnosti vnímat krásu umění.

„Nyní“ je určitě důležité, ale nejlepší na něm je, 
že po něm budou ještě následovat spousta dalších „nyní“.  

Petr Rotrekl – dramaturg festivalu



Hudba 
nikdy nekončí

sobota 1. 4. / Knihovna Petra Bezruče

20:00

24hodinový klavírní koncert jako pocta prchajícímu času 
(Philip Glass – Mad rush, Dominik Fajkus – Time)

Nevšední forma klavírního koncertu 
je ukázkou nekonečné vytrvalosti, 
nikdy nekončícího odhodlání a vůle 
talentovaných hudebníků a skladatele 
Dominika Fajkuse. Tento mladý opav-
ský umělec se zabývá hrou na piano 
sedm let a rozhodl se tímto projektem 
oslavit hudební minimalistický žánr, 
který je jeho srdci nejblíže.

Začátek koncertu je stanoven na 
sobotu 1. 4. 2017 ve 20:00 a konec 
je plánován přesně 24 hodin poté. 
Během tohoto unikátního koncertu 
uslyšíte skladbu Mad rush od ame-
rického minimalistického skladatele 
Philipa Glasse a skladbu Time od již 

zmíněného opavského skladatele a pianisty Dominika Fajkuse. Pro všechny 
pianisty to bude opravdová zkouška nejen jejich fyzické, ale hlavně psychické 
odolnosti. Koncert s názvem Hudba nikdy nekončí je oslavou minimalismu. 
Posluchač je vtažen do tónů hudby a nechá se jimi unášet skrze své vlastní 
myšlenky. Hudba plyne stejně jako voda a pocit, který nám způsobí, zůstává 
v našich srdcích ještě dlouho poté, co odezní její poslední tóny. V dneš-
ním uspěchaném světě je klavírní koncert nástrojem na dočasné zpomalení, 
zastavení a uvědomění si vlastního bytí zde na zemi, se všemi krásami, kte-
ré k tomu patří. Staňte se součástí tohoto ojedinělého hudebního zážitku 
a přijďte se zaposlouchat do nádherných melodií, které ve vás zanechají 
hluboký a dlouhotrvající dojem. 
Vstup: volný



Svůj dokumentární bestseller natáčel režisér Stephen Walker během dvou 
měsíců příprav seniorského sboru na novou show a vystoupení. Způsob, 
jakým sbormistr Bob Cilman „kočíroval“ sbor s věkovým průměrem kolem 
osmdesátky, vzbudil nadšený obdiv a divácký ohlas. Snímek se mimo jiné stal 
také vítězem na Rose d’Or 2007. Dokument osciluje mezi absolutním nadše-
ním ze života a naprostou lítostí nad nepřízní jeho osudu. Přípravy show 
poznamenalo úmrtí dvou protagonistů. Při konečné pódiové verzi jednotli-
vých písní v závěru (např. Fix You od Colplay, I Feel Good od Jamese Browna) 
tak musí vyhrknout slzy snad každému divákovi.
TIP ORGANIZÁTORŮ! NENECHTE SI UJÍT!
Vstup: volný

Dokument o sboru amerických seniorů  
zpívajících punk a rock

Mladí 
srdcem

pondělí 3. 4. / Kino Mír

18:00 



Století 
Češi

Populace stárne. Zároveň se prodlužuje průměrná délka života. Těch, kteří 
se dožili sta a více let, je v Česku kolem osmi set. Za padesát let bude počet 
stoletých v tuzemsku kolem 14 tisíc. 

Jak se člověk ohlíží za svým životem velmi blízko jeho konce? Většina 
z těch, které jsem oslovil, se shoduje v tom, že s rostoucím věkem stárneme 
rychleji; až nakonec život uplyne v okamžiku. Smrskává se čas stejně jako 
tváře starých lidí? Mění se naše vnímání času tím, jak rychle či uvědoměle 
jím proplouváme? Co se na člověku za tak dlouhou dobu, a přesto v tak 
krátkém zlomku času, změní a co v něm zůstane? A jaké hodnoty a vzpo-
mínky přetrvají? 

Soubor komparativních fotografií archivních portrétů z rodinného alba 
a současných portrétů v aktuálním čase zkoumá podobu i rozdíly nejen 
ve vnějším vzhledu, ale spíše ve fyziognomii. Snaží se zároveň klást hlubší 
otázky po plynutí času, procesu proměny individuální osobnosti i vnímání 
života a blízkosti smrti. Charakter člověka se jistě životem proměňuje, ale 
jeho niterná podstata jakoby zůstávala zakořeněna hluboko v propasti času.

Spojení proměněného (i velmi podobného) obrazu stejného člověka na 
vrcholu a na konci života s několika fakty o jeho intimním světě mi umožnilo 
nahlédnout nejen do několika konkrétních osudů pohnutého 20. století, ale 
i do obecných otázek o smyslu a hodnotách lidského života a nakonec i mé 
vlastní pouti. Dvojice portrétů doplňují stručná fakta z fyzického i psychic-
kého světa portrétovaných.

Výstava byla vystavena samostatně i v rámci skupinových výstav v řadě 
prestižních českých galerií i v zahraničí (Francie, Slovensko, Polsko, Rakousko, 
Německo).

úterý 4. 4. / Knihovna Petra Bezruče

17:00

Vernisáž výstavy fotografií Jana Langera a prezentace 
projektu Slide2past (uvádí Jiří Siostrzonek a Jan Langer)



Slide2past
Slide2past je název projektu, který vychází z fotografií cíleně vybraných 
městských nebo krajinářských scenérií, zhotovených podle historické před-
lohy za účelem zpracování těchto fotografických dvojic do podoby interak-
tivní webové aplikace. Cílem této aplikace je umožnit srovnání dvou podob 
stejného místa a jeho proměny v čase. Výsledkem je soubor fotografií, který  
může v elektronické podobě tvořit interaktivní fotogalerii, v níž existuje 
možnost překrývat jeden snímek přes druhý v co nejpřesnější možné míře, 
a tak umožňuje „spatřit minulost jedním tahem”.
Jan Langer
Vstup: volný



Vojna 
in the Kittchen

středa 5. 4. / Galerie Obecního domu

17:00

Vernisáž výstavy uměleckých děl 
Vladivojny La Chia a Jakuba Königa (KITTCHEN)



Výstava výtvarných prací těchto dvou talentovaných osobností současné 
umělecké alternativní scény se ponese v duchu kontrastů, konfrontací, ale 
zároveň také hledání paralel. Velkoplošné barevné olejomalby a akvarely 
Vladivojny vytvoří protipól k menším graficky pojatým kresbám komikso-
vého rukopisu Kittchena. Jak ale i samotný název projektu Vojna in the Kitt-
chen napovídá, nacházení protikladů nebude výlučným záměrem. Naopak 
snaha o postihnutí toho, co mají tyto dva světy společné, stejně jako navá-
zaní dialogu mezi nimi budou určujícími principy.

Kromě velkoformátových barevných maleb Vladivojny a malých kreseb 
Kittchena budou součástí výstavy i méně známé a tradiční formy vyjád-
ření těchto umělců. Tvorba Kittchena bude prezentována mimo jiné také 
prostřednictvím zvětšených reprodukcí, zachycených na nevšedním médiu 
lepících fólií na zdech i oknech. Vladivojna pak z aktuální tvorby předsta-
ví své osobité pojetí komiksu, které tak umožní další rovinu konfrontace 
ztvárnění tohoto žánru dvěma různými tvůrci. Návštěvníkům výstavy bude 
představen také nový flipbook Kittchena, který vyšel v březnu letošního roku 
u vydavatelství Plus, stejně jako Vladivojnina ilustrovaná kniha fantaskních 
bajek s názvem Vladibajky, která vyšla společně s albem Bohémy v roce 2011.
Součástí vernisáže budou také hudební vstupy obou vystavujících a chybět 
nebude ani „kuchařská performance“ jako demonstrace dalšího z možných 
výkladů názvu projektu Vojna in the Kittchen.

Vladivojna La Chia vystudovala volnou a užitou grafiku na SUŠ Ostrava, 
poté intermediální formy v ateliéru Doc. Petra Lysáčka na Institutu pro  
umělecká studia Ostravské Univerzity. Celý život se ale věnuje spíše malbě, 
kresbě, a komiksu. Vladivojniny obrazy, především figurální kompozice, 
jsou velmi  kontrastní, svou divokou barevností mohou připomínat filmy 
Pedra  Almodovara. Není jí cizí ani deformace, nadsázka a stylizace. Její 
malby demonstrují ženskou neuchopitelnost, citlivost, agresivitu, hysterii 
i křehkost. Ženy se stávají muži a muži ženami. Jsou tragikomičtí ve své  
touze po hledání svého místa ve společnosti podivných věcí a rostlin. Vla-
divojna stojí za obaly všech svých sólových alb i alb své někdejší  kapely 
Banana. V roce 2014 vydala album Tajemství (s)prostěradel, ke  kterému 
vzniklo na 600 originálních obalů. Každý kus byl akvarelem namalovaný 
přebal CD. Stejně tak vzniklo o rok dřív na 400 originálních černostříbrných 
obalů k albu scénické hudby Musica Scenica Vol. 1. Vytváří si také vlastní 
videoklipy.



KITTCHEN (Jakub König) studoval na katedře scenáristiky FAMU, pozdě-
ji zakončil obor text a scénář na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Narodil se 
v České Lípě roku 1978. Ve třetí třídě si umínil, že se nechá přihlásit do vý-
tvarného kroužku i přes výslovné upozornění, že se vždycky děsně zaprasí. 
Vystoupil z něj až na gymnáziu, když založil první kapelu.  Kreslit a malo-
vat si ale nepřestal. Obrázky při telefonování, při zdlouhavých poradách. 
Ale i obaly desek pro kamarády i vlastní kapelu. Většinou tužkou, propiskou. 
V poslední době ale hlavně černým lihovým fixem a bílým korektorem. Čas-
to malé formáty, občas se ale urve ze řetězu. 

V roce 2003 začal na svém blogu sdílet autorský komiks Anjel, který vyšel 
v roce 2011 u vydavatelství Plus jako kniha. O dva roky později se na interne-
tu objevilo ke stažení první album MENU komiksového projektu KITTCHEN 
a maskovaný kuchař se na dlouhou dobu stal tématem většiny krátkých 
komiksů a kreseb. 6. března 2017 vyšel opět u vydavatelství Plus flipbook 
Když piješ..., který spojuje ručně rozanimované kresby s mikrobásničkami.
Výstava potrvá do 30. 4. každý den (kromě pondělí), 
vždy v čase od 10 do 18 hodin.
Vstup: volný





20:00

Koncert: KITTCHEN (sólo) a Vladivojna La Chia 
(trio s Terezií Kovalovou a Alešem Bajgerem)

KITTCHEN 
a Vladivojna

pátek 7. 4. / Galerie Gottfrei



Vladivojna La Chia
Svou první kapelu založila v 9 letech. O tři roky později působila v dětském 
sboru Vagínka Studénka punkové skupiny Buřinky II. Ve 14 letech už začala 
zpívat jako sólová zpěvačka v ostravských punkových kapelách. V roce 2000 
začala jako šestnáctiletá zpívat v dívčí big pussy beatové skupině Kočičíčíči. 
V roce 2002 spolu se třemi dalšími muzikanty založili psychedelic rockovou 
kapelu Banana. Zahráli si před Marylinem Mansonem, Scorpions nebo  
Richardem Müllerem. Také jela turné s finskou skupinou Waltari a jako speci-
ální host vystupovala spolu s Lacem Deczim.

V roce 2009 vydala Vladivojna své první sólové album Tajemství Lotopu, které 
se stalo top albem měsíce v kultovním berlínském obchodě s hudbou Dussman, 
získalo také aletrnativní ceny Tais Awards za album a píseň roku. Její hudba 
nabrala křehký a komorní směr. V roce 2011 složila hudbu k  filmu Jana 
Hřebejka Nevinnost, za kterou byla nominována na Českého lva a Ceny české 
filmové kritiky. Na konci roku 2011 vydala své druhé sólové album Bohémy 
s knížkou Vladibajek. Třetí album Šraf složila a nahrála částečně v Americe 
v roce 2013. V roce 2014 vydala Vladivojna své čtvrté sólové album Tajemství 
(s)prostěradel.

Složila také hudbu pro seriál (HBO) Až po uši, k dokumentům Útěk na 
Maledivy a Dopisy od Karla Čapka a polský dokument Dunajec. Její hudba  
zdobí také divadelní představení Natálie Kocábové WTF, dále Molly 
Sweeney, A voda stoupá či Burundanga (divadlo Rokoko), Ledový hrot 
(Činoherní studio v Ústí), Vánoce u Ivanových (Stará Aréna) nebo Othello 
(Západočeské divadlo v Chebu). V současnosti vystupuje také se svou rock 
metalovou kapelou Vladivojsko. 

Vladivojna v Opavě spolu s violoncellistkou Terezií Kovalovou a kytaristou 
Alešem Bajgerem představí svou sólovou klidnější a poetickou tvář, které však 
zdaleka nebude chybět energie a síla.

KITTCHEN 
Od roku 1994 byl Jakub König členem skupiny Obří broskev, která vznikla na 
gymnáziu v České Lípě pod původním názvem Stringbreakers. O deset let 
později vydala kapela své debutové album Vybrané scény z dětského snu 
u labelu Good Day Records. Druhé album s názvem Potápěči vzniklo v roce 
2008 u Championship Records. V roce 2010 následovala třetí deska Sever 
u slovenského labelu Azyl Records. V roce 2011 založil projekt Kittchen 



s postavou maskovaného kuchaře, k němuž se připojil producent a bubeník 
Tomáš Neuwerth. Své experimenty s melancholickými a postapokalyptickými  
tématy zveřejnil v květnu 2011 zdarma ke stažení na svém webu jako sólový 
debut Menu. Deska byla nominována na objev roku v hudebních cenách 
českých kritiků Vinyla.

V květnu 2013 vydal druhé album s názvem Radio, které bylo nominováno na 
hudební cenu českých kritiků Apollo i na desku roku v rámci hudebních cen 
Vinyla. Kritici serveru Aktuálně.cz vyhlásily Radio deskou roku 2013 a v břez-
nu 2014 bylo oceněno žánrovou cenou Anděl v kategorii alternativní scéna. 
V témže roce připravil také zvukovou stopu pro divadelní představení Kakadu 
v Dejvickém divadle. V roce 2015 poté vytvořil pro Divadlo Komedie hudbu 
k dokumentární hře Ženy/Zločiny/Doc.

Vstup: 150 Kč předprodej (Sluna) 
180 Kč na místě

V roce 2015 vydal třetí 
album s názvem Kontakt. 
Deska byla nominována 
na cenu Vinyla za album 
roku i na cenu kritiků 
Apollo a žánrovou cenu 
Anděl v kategorii alter-
nativní hudba. V loňském 
roce se Kittchen společně 
s bubeníkem Tomášem 
Neuwerthem setkal s ob-
rovským úspěchem na 
festivalu Hradecký slu-
novrat a na Colours Of 
Ostrava, kde představil 
svůj experimentální pro-
jekt zhudebnění němé-
ho filmu A trip to Mars 
z roku 1918. Na festivalu 
Další břehy budete mít 
možnost vidět Kittche-
na zase trošku jinak, sice 
s jeho působivým sólo-
vým koncertem.



S námi 
omládnete

Známá opavská skladatelská a muzikantská dvojice Dominik Fajkus (piano) 
a Jan Hanousek (violoncello) vystoupí 6. dubna v Domově pro seniory Vila 
Vančurova. Samo místo konání symbolicky navazuje na téma festivalu, 
neboť dříve sloužila budova jako porodnice a v současnosti je domovem 
s rozšířenou péčí pro nejstarší. Dominik Fajkus a Jan Hanousek chtějí pou-
kázat na fakt, že staří lidé mají stále co nabídnout a měli bychom jim naslou-
chat, stejně jako oni chtějí naslouchat nám. A jelikož již mnohdy nemůžou 
navštěvovat kulturní akce, tito mladí hudebníci jim živou hudbu přivezou. 
Akustický hodinový koncert zakončí otevřenou debatou mezi umělci a jejich 
posluchači. A jak sám Dominik Fajkus říká: „Cílem debaty je poslechnout si 
jednotlivé a autentické názory na současné i minulé umění od lidí, kteří jej 
zažili a mohou tak srovnávat.“
Uzavřený koncert pro klienty domova pro seniory.

čtvrtek 6. 4. / Domov pro seniory Vila Vančurova

Koncert a beseda se seniory 
(Dominik Fajkus – piano, Jan Hanousek – violoncello)

14:00



Písničkáři 
a vypravěči

Když se řekne písničkář, tak vlastně hned vzniká v hlavě rychlé spojení 
s folkem, a to, aniž by to tak bylo správně. Písničkáři jsou totiž muzikant-
skou kategorií, která překračuje žánrová vymezení a kterou najdeme u de-
chovky, jazzu, folku, hip hopu, metalu i mainstreamu. A není vůbec důležité, 
do které žánrové škatulky je posadíme, pokud si přiznáme, že to zásadní je 
jejich schopnost vyprávět a že je hříchem neslyšet a nenaslouchat. 

Honza Spálený
Nestor českých písničkářů. Na po-
čátku jeho kariéry si nikdo pořádně 
neuvědomil, jak silné melodie, texty 
a způsob vyprávění na scéně u klavíru 
vzniká. Samotný bez svých ASPM vy-
stupuje Honza jen málokdy, a přesně 
v této poloze vynikne jeho schopnost 
písničkářského vypravěče s neuvěřitel-
ným muzikálním darem.

Petr Rímský
Fenomenální kytarista, tvůrce zničují-
cích manuálů à la „Prvních 1440 nej-
základnějších akordů pro začátečníky“. 
Autor knihy Ze života muzikantského. 
Sametový hlas tam někde dole a vtipné 
žonglování se slovy a pocity. Doprovodí 
ho jeho nová parta MISITU, což je Ve-
ronika Skočdopolová, Petra Zajíčková 
a Pavel Hloušek.

čtvrtek 6. 4. / Klub Art

20:00

Koncert Jana Spáleného, Petra Rímského 
a kapely Dobrozdání



Dobrozdání
Blues folkové seskupení kolem dvojice Bosák & Quis, které se podle příleži-
tostí mění z akustického dua na šestihlavou elektrickou dunící lokomotivu. 
Autorsky stojí Dobrozdání především na osobité vlastní tvorbě Jury Bosáka 
a jeho českých textech. V některých písničkách využívá kapela americké 
dobro a odtud název Dobro-zdání.
Milan Kaplan

Vstup: 150 Kč v předprodeji (Sluna a recepce Obecního domu) 
180 Kč na místě



Zažij 
Velkou nádheru

Zažít opravdovou velkou nádheru budete mít jedinečnou možnost v rámci 
zážitkového večera spojeného s projekcí snímku Velká nádhera Paola Sorren-
tina (2013). Divadelní performance, operní diva a violoncello, italský welcome 
drink a jednohubky, projekce filmu, římské zvony, divoká italská after party 
a další netradiční zážitky. Vizuálně a hudebně působivý snímek, podmanivá 
krása a genius loci Věčného města Říma, divoké večírky, labyrint společenské 
smetánky, věčně plynoucí čas, vzpomínky na mládí, lásku a krásu...

Důležité je přijít na akci včas, italské kostýmy jsou více nežli vítány!

Akci pořádá festival Další břehy společně s Divadlem GAFA, 
Slezskou univerzitou v Opavě (obor Multimediální techniky), 
Biografem 16 a Střední školou hotelnictví a služeb a VOŠ Opava.

sobota 8. 4. / Vodárenská věž Opava

17:00

Zážitková filmová projekce s ochutnávkou Věčného města 
Říma, divadlem, hudbou, i večírkem (účinkuje Divadlo GAFA)



Velká
nádhera

Drama / Komedie
Itálie / Francie, 2013, 141 min.
Režie: Paolo Sorrentino
Scénář: Paolo Sorrentino, Umberto Contarello
Kamera: Luca Bigazzi
Hudba: Lele Marchitelli
Hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, 
Carlo Buccirosso, Isabella Ferrari...

Po obrazově i hudebně atraktivní road-movie Tady to musí být (2011) sahá 
Sorrentino po osvědčených prostředcích svého jedinečného filmového stylu  
a opět přináší vizuálně podmanivé komediální drama o hledání smyslu 
vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. 
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje do prostředí „třpy-
tivé“ vysoké smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových velikánů 
Federica Felliniho a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné 
společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Zoufalý Babylon 
zbohatlíků, politiků, zločinců, filmových hvězd, umělců, intelektuálů, ale 
i komplikovaných a nestálých vztahů ožívá ve starověkých budovách a gi-
gantických vilách Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného Jepa, věčně 
se utápějícího v poháru gin tonicu a ve víru nekonečných party. A nad tím 
vším stojí Řím jako krásná, avšak mrtvá diva.

Vstup: 200 Kč 
(předprodej v Městském informačním centru,
POČET MÍST JE OMEZEN)



Zažij 
Mládí

Snímek Paola Sorrentina (2015) nesoucí příhodný název Mládí naváže na 
zážitkový večer věnovaný filmu Velká nádhera téhož režiséra, který proběhne 
o den dříve. Tentokrát se však projekce filmu odehraje v netradičním prosto-
ru wellness Hotelu Belaria Resort v Hradci nad Moravicí.

Promítat se bude přímo u plaveckého bazénu, chybět nebudou divadelní 
a herecké vstupy, balet ani minibar s vínem. Přeneseme se tak do lázeňské 
atmosféry samotného filmu.

POZOR! Projekce filmu začne v 17:00, součástí vstupenky bude ale také 
možnost dopřát si relaxaci ve wellnes, které nabízí finskou a solnou saunu, 
ochlazovací bazének, vířivku, plavecký bazén i relaxační zónu. 
Vstup do wellness bude umožněn od 15:00 do 21:00.

Akci pořádá festival Další břehy společně s Divadlem GAFA, 
Slezskou univerzitou v Opavě (obor Multimediální techniky), 
Hotelem Belaria Resort a Biografem 16.

neděle 9. 4. / Hotel Belaria Resort

17:00

Zážitková relaxační filmová projekce s lázněmi, wellness i baletem 
(účinkuje Divadlo GAFA)



MLÁDÍ

V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se jako každý rok setká-
vají staří přátelé Fred Ballinger (Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel).  
Fred se zde léčí pod dozorem své dcery (Rachel Weisz) a mezi léčebnými 
kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele a fil-
mového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné 
schránky. Kypící život kolem nich a ostatní excentričtí hosté – jihoamerická 
fotbalová legenda, mladý herec z Kalifornie (Paul Dano) nebo současná Miss 
Universe – jim poskytují bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, 
zkrátka o všem, co zahání myšlenky na blízký konec. 

Vstup: 250 Kč (včetně wellness i projekce filmu), 
předprodej v Městském informačním centru, 
POČET MÍST JE OMEZEN.

V ceně je zahrnuta šatna s uzamykatelnými skříňkami. Plavky s sebou, 
vítány budou i netradiční koupací kreace. Ručníky a prostěradla s sebou 
(případně k zapůjčení na recepci hotelu za poplatek 30 Kč).

Komedie / Drama
Itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie, 2015, 124 min.
Režie: Paolo Sorrentino
Scénář: Paolo Sorrentino
Kamera: Luca Bigazzi
Hudba: David Lang
Hrají: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, 
Paul Dano, Jane Fonda...



Podivuhodný případ Benjamina Buttona byl natočen podle stejnojmenné  
povídky F. Scotta Fitzgeralda. Groteskní příběh muže, který se narodí jako 
stařec a celý život mládne, se začíná v den ukončení první světové války. 

Rodiče místo radosti čeká šok, když jistí, že jejich syn vypadá jako stařec. 
Matka umírá krátce po porodu a vystrašený otec ho odloží na schodech 
starobince v černošské čtvrti, kde ho najde kuchařka Queenie, která se jej 
rozhodne přijmout. Lékaři chlapci nedávají příliš velké šance na život, jeho 
tělo je opotřebované, jako by opravdu žilo už osmdesát let. Zatímco všichni 
očekávají, že chlapec zemře, on celý život mládne.

Energie mládí, 
krása stáří

Vstup: volný

pondělí 10. 4. / Školní družina ZŠ T. G. Masaryka (Mírová 33)

15:00

Vernisáž výstavy a vyhlášení soutěže 
školních družin a klubů

Podivuhodný případ 
Benjamina Buttona

pondělí 10. 4. / Kino Mír

18:00Drama / Fantasy / Romantický
USA, 2008, 166 min.
Režie: David Fincher
Předloha: F. Scott Fitzgerald (povídka)
Scénář: Eric Roth
Kamera: Claudio Miranda
Hudba: Alexandre Desplat
Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson,
Julia Ormond, Jason Flemyng...



Benjamin čelí nepochopení a opravdu šťastným se stává pouze uprostřed 
svého života, kdy se jeho biologický a duševní věk protínají. Tehdy se se-
tkává se svou přítelkyní z dětství, která dospěla v krásnou ženu. Vznikne 
mezi nimi silné pouto, které postupně přerůstá v hlubší cit. Jak ale jejich 
vztah vydrží, když Daisy je předurčeno stárnout a Benjaminovi mládnout?

Hlavní postavy ztvárnili Brad Pitt jako mládnoucí muž s opačnou chrono-
logií života a Cate Blanchett v roli jeho osudové ženy. Americká premiéra 
proběhla 25. prosince 2008 a setkala se s pozitivními ohlasy a kritikou. Sní-
mek získal 13 nominací na Oscara, z nichž tři kategorie proměnil ve vítěz-
ství, a to za nejlepší umělecké vedení, masky a vizuální efekty. Celkově pak 
obdržel 35 cen a 80 nominací.

Vstup: 90 Kč / 70 Kč pro členy FK



Největší přání 
aneb o snech 
a tužbách mládí

úterý 11. 4. / Klub Art 

18:00

Filmy Jana Špáty a Olgy Špátové uvede sociolog 
Jiří Siostrzonek



Jan Špáta (1932–2006) patří k největším klasikům české filmové dokumen-
tární tvorby. Za 41 let své filmařské dráhy pracoval jako kameraman na stov-
kách dokumentárních filmů a za 34 let své režijní práce natočil 107 autorských 
filmů, za které obdržel přes 60 cen na domácích a zahraničních filmových 
festivalech. Na katedře dokumentární tvorby FAMU byl za své pedagogické 
mistrovství a výchovu mnoha skvělých talentů jmenován profesorem. 

V roce 1964 natočil režisér Špáta svůj režijní debut Největší přání 1, kte-
rý je skvělou sociologickou sondou do skutečných hodnot socialistické 
mládeže. V roce 1990 dokončil pokračování tohoto projektu Největší přání 
2, kde tutéž zásadní existenciální otázku, ve které se projevují sny, tužby, 
přání i osobní ambice, pokládá režisér další mladé generaci, která vyrůstala 
v posledním roce totalitního režimu, a poslední záběry filmu se odehrá-
vají na Národní třídě 17. listopadu 1989. Dcera Jana Špáty – Olga Špátová, 
která jako dokumentaristka pokračuje v uměleckých šlépějích svého otce, 
navazuje třetím dílem o dvacet let později (17. listopadu 2009), kdy začala 
natáčet po vzoru svého otce třetí generaci, která již vyrůstala ve svobodné 
společnosti, a zkoumá tak v brilantní sociologické analýze proměnu mladé 
generace v průběhu půl století

Mladé lidi zamýšlející se nad zdánlivě banální otázkou „Jaké je tvoje největší 
přání?“ natáčela režisérka Olga Špátová ve školách, věznicích, na demon-
stracích, ve městě i na venkově. Svá srdce jí otevírali vyvrhelové společnosti, 
ambiciózní profesionálové, zamilovaní, věřící nebo občanští aktivisté. Byla 
přítomna zrození i umírání. Příběhem prochází studenti z iniciativy Inventura 
demokracie, dvacetiletá vězenkyně Michaela odsouzená za vraždu, rodina 
Červeňákových z romské osady, těhotná kominice Martina, světově uznávaný 
dirigent Jakub Hrůša nebo zpěvačka Aneta Langerová. Režisérka využila jedi-
nečnou možnost porovnat hodnoty svých vrstevníků se dvěma předchozími 
generacemi použitím archivních záběrů z let 1964 a 1989 ze stejnojmenných 
filmů svého otce. Tento ojedinělý dokumentární počin je inspirací pro 
vrstevníky a zároveň vzkazem bývalým mladým, že ti současní v sobě nesou 
překvapující a podivuhodnou naději.

Vstup: volný



Luboš Pospíšil trio:  
„Route 66“

„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ 
napsal v recenzi na Pospíšilovo best of album publicista Leoš Kofroň. V Opavě  
vystoupí s kapelníkem své doprovodné kapely 5P, klávesistou a kytaris-
tou Ondřejem Fenclem (též V. Merta, J. Hrubý, Schodiště, Hromosvod…) 
a baskytaristou Martinem Štecem (ex-Vltava, Ivan Hlas, M. Rottrová). 

Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního 
C&K Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem. Zásadně se podílel  
například na průlomovém CD Generace, zejména v druhé půlce sedmé dekády 
se ale stále častěji prosazoval s písněmi, které z tvorby mateřského souboru 
vybočovaly, a paralelně koncertoval sám s kytarou.

Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových důvodů počkat až do 
roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno. LP Tenhle vítr jsem měl rád se ve své 
době stalo bombou. Pospíšilův charakteristický rejstřík v kombinaci s poetic-
kými texty básníka Pavla Šruta přinášel zcela unikátní styl, zpěvák se rázem 
postavil po bok interpretů typu Vladimíra Mišíka. 

S novou kapelou 5P, mezi jejímiž členy nechyběl Bohumil Zatloukal (ex-Jasná 
páka), David Koller nebo Michal Pavlík (dnes Čechomor), vyprodával v letech 
1982–1988 sály po celé republice. Dvě další řadová alba pokračovala v tradici 
úspěšného debutu, na sklonku osmdesátých let Pospíšil a Koller podpořili 
R. Hladíka v na čas obnoveném Blue Effectu. Po roce 1990 Luboš Pospíšil  
vydal několik dalších alb, nejprve s členy Hudby Praha, později s kutnohor-
skými muzikanty pod značkami Biograf a LPG.

Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil obklopil o dvě až tři generace 
mladšími muzikanty a na prahu šedesátky se pustil do zásadní etapy pod 
obnovenou značkou 5P. Tři řadová alba korunovaná aktuální Soukromou  
elegií (2014) spustila novou lavinu zájmu. Turné střídá turné, výjimkou 

středa 12. 4. / Klub Art

19:00

Koncert



poslední dobou nejsou ani vyprodané sály, aktuálně běží šňůra koncertů 
s názvem Route 66, reflektující protagonistovo jubileum a vydání supra-
phonského boxu s kompletní diskografií a bonusy.

Vstup: 120 Kč v předprodeji (Sluna a recepce Obecního domu) 
150 Kč na místě



Jitka Šuranská Trio: 
Hrát a zpívat spolu

Spolupráce v hudbě má stejná pravidla jako spolupráce v každodenním životě. 
Důležité je projevit se naplno sám a přitom vnímat ty ostatní a dávat jim 
prostor. Uvědomit si, že někdy, když hrajeme všichni, má to obrovskou sílu 
a někdy má větší sílu, když všichni ustoupí a dají prostor jednomu hráči.

čtvrtek 13. 4. / kostel sv. Václava

16:00

Hudební workshop pro děti spolu se sborem Domino 
ze ZŠ Ilji Hurníka Opava 



Cílem tohoto workshopu je dát dětem příležitost, aby si tyto principy 
vyzkoušely.

Na pomoc si dvojnásobná držitelka Ceny Anděl v kategorii World music, 
houslistka a zpěvačka  Jitka Šuranská přivede kolegy ze svého tria – mando-
línistu Martina Krajíčka, který má bohaté zkušenosti s vedením dětského 
orchestru, a Mariana Friedla, který je znalcem starých beskydských nástrojů, 
některé s sebou určitě přiveze. Žánrově bude workshop vycházet z lidových 
písní.

Jitka Šuranská Trio
Trio zakořeněné v tradici, jdoucí svou vlastní hudební cestou 
(Jitka Šuranská – zpěv, housle / Martin Krajíček – zpěv, mandolína / Marian 
Friedl – zpěv, kontrabas, malý cimbál, lidové flétny)

„Vždy jsem věděla, že chci zůstat blízko moravské tradiční hudbě. Uctívat 
její krásu, přitom ale v konzervativním uctívání nezakrnět. Setkáním s Mari-
anem Friedlem a Martinem Krajíčkem dostala tato moje vize nový a zcela 
originální rozměr. Těžko bych hledala jiného jazzového kontrabasistu, který 
je zároveň skvělým hráčem na lidové flétny a cimbál. A těžko bych hledala 
jiného mandolínistu, který se tak přirozeně propojuje s žánrem, který hraje, 
že máte pocit, že mandolína do tradiční moravské hudby musela patřit 
odjakživa. Chvílemi budete slyšet moravské Slovácko. Chvílemi Beskydy. 
A ve chvíli, kdy začnete váhat, kam nás vlastně zařadit, slyšíte prostě 
Jitka Šuranská Trio.“
Jitka Šuranská

Workshop bude volně přístupný veřejnosti, v případě kapacitních možností se 
budou moci i vaše děti zapojit. Od 18:00 naváže koncert na Dolním náměstí  
v rámci Velikonočních trhů Opava.



Kina Orion
a projekce
filmu Bio Ráj

Hradecké Kino Orion slaví v tomto roce 90 let své existence. Svou první projekci 
odbavilo 23. 1. 1927, ještě v éře němého filmu. Orion je nejstarším dosud 
sloužícím biografem v Moravskoslezském kraji, v dobově identickém sále 
v Národním domě je schopen i dnes odpromítat v kalibrované kvalitě všechny 
filmové formáty a digitální distribuci. Není bez zajímavosti, že kino od svého 
vzniku náleží do českých rukou a v převážně německy mluvícím Opavsku 
dávalo akcent na filmy české výroby. Vůbec prvními odpromítanými filmy 
tak byli Lešetínský kovář Svatopluka Čecha či Hold prezidentovi (Masarykovi). 
Jejich promítačem byl Bedřich Homola, na pianino filmy doprovázel majitel 
podolské pily Alfréd Lichnovský. Ostatně, pianino je vedle plátna standardní 
součástí biografu dodnes.

čtvrtek 13. 4. / Kino Orion Hradec nad Moravicí 

18:15Oslava 
90 let



Kino Orion mělo podobný osud jako filmové Bio Ráj. V roce 1936 kompletně 
vyhořela promítací kabina, po německé okupaci byl Hradec přinucen promí-
tačky přenechat Němcům oddanějšímu a méně zlobivému Hlučínu. Zatímco 
Hlučín své kino do dnešních dnů neudržel a uzavřel, Hradec promítá dál, je 
jedním z nejnavštěvovanějších jednosálových kin v Česku, díky čemuž 
můžeme oslavit jeho 90. narozeniny a po celý rok přicházet se speciálními 
akcemi a hosty. Mezi ně patřila i výjimečná předpremiéra nového filmu Bohdana 
Slámy Bába z ledu, která proběhla v únoru letošního roku.

Na začátku akce bude odpromítán záznam z ukončení provozu opavského 
kina Elektra z roku 2007, při němž byl před lety taktéž promítán film Bio Ráj. 
Film uvede Jiří Siostrzonek. Během přehazování filmového kotouče budou 
slavnostně předána ocenění zasloužilým pracovníkům kina (Jan Celta, 
Jaroslav Bohuslav, Saša Hurník, Rudolf Štěpán, pan Kuchejda, Pavla Orlíková, 
Richard Vícha – im memoriam).

Richard Vacula



Bio ráj

Na pozadí poválečné 
bídy se rozvíjí vztah mezi 
malým Totem, neodbyt-
ně přitahovaným tma-
vým sálem kina a promí-
tací kabinou s hučícími 
praskajícími stroji, paprs-
ky světla rozptýlenými 
v prachu, převíječkami 
a prázdnými cívkami roz-
věšenými po zdech. Zde 
se setkává s Alfredem, 
který se pro něj stává 
symbolem chybějící au-
tority otce, jenž byl od 
války nezvěstný. Dospí-

vající Toto se Alfredem nechá přemluvit k odchodu z vesnice, aby mohl 
rozvíjet dál svůj talent. Když se po letech vrací domů, stařičké kino je právě 
bouráno a dojatý Toto si promítá film sestavený ze scén polibků, které musel 
v minulosti Alfred na příkaz místního faráře vystřihovat. Svěží, divácky vřele 
přijatý film nesklouzl do sentimentality, ale s přesně dávkovanou nostalgií 
evokuje dobu, v níž kino znamenalo pro obyvatele vesnice jediný způsob 
kulturně-společenského vyžití. První polovina snímku je hereckým kon-
certem Philippa Noireta, kterému půvabně sekunduje jeho dětský partner. 
V roce 1994 se dostal do kin režisérův sestřih filmu, který je o 52 minut delší 
než původní verze. Film získal roku 1990 Oscara za nejlepší zahraniční film, 
o rok dříve byl oceněn Velkou cenou poroty na MFF v Cannes.

Vstup: volný 
(na základě rezervačního systému kina: www.khm.postreh.com/rezervace)

Drama / Romantický / Komedie
Itálie / Francie, 1988, 155 min.
Režie: Giuseppe Tornatore
Kamera: Blasco Giurato
Hudba: Ennio Morricone
Hrají: Philippe Noiret, Enzo Cannavale, Salvatore Cascio, 
Leo Gullotta...



SEMESTR

Seriál Semestr je v českém 
seriálovém prostředí zcela 
novým fenoménem. Celý se 
odehrává pouze na počíta-
čových monitorech a dis-
plejích mobilů. Za zdánlivě 
jednoduše vyhlížejícím ma-
teriálem se ukrývají měsíce 
příprav, jejichž výsledkem 
je autentická generační vý-
pověď ze současného světa 
mladých lidí. Tvůrci se tak 
museli ponořit do nejrůz-
nějších současných trendů, 
zhlédnout stovky interneto-
vých videí nebo založit še-
desát reálných facebooko-
vých profilů. „Myslím, že 
seriál je určen pro všechny 
mladé lidi, pro které je život 

online přirozeným prodloužením a odrazem jejich života ve skutečném svě-
tě. A ti ostatní mohou zase nahlédnout do světa, ve kterém se třeba až tak 
neorientují.“ (Jakub Jíra, producent seriálu)

úterý 18. 4. / Klub Art

Seriál internetové televize Stream.cz nominovaný na Ceny 
české filmové kritiky (projekce a beseda se scénáristou 
Ondřejem Kopřivou a producentem Jakubem Jírou)

ČR, 2016
Režie: Adam Sedlák
Scénář: Adam Sedlák, Ondřej Kopřiva
Kamera: Tomáš Sovinský
Producent: Jakub Jíra
Hrají: Anna Linhartová, Jan Hofman, Eva Josefíková, 
Jan Cina, Jaromíra Mílová, Hermína Pogosyan, 
Eva Hayek, Jan Šembera, 
Monika Timková, Eva Čížkovská, Jiří Roskot

18:00



Amálie je studentka filmových věd, žije se svojí mámou, miluje Berlín a svého 
kluka, co tam odjíždí na půl roku studovat. Damiánovi ale módní přitažlivost 
německé metropole nic neříká, zrovna jako představa currywurstu, levného 
kebabu a hromady hipsterů na kolech. Budou sociální sítě stačit na udržení 
jejich vztahu? Zvládnou semestr? Šest měsíců v šesti dílech seriálu, který se 
odehrává pouze na plochách počítačů a telefonů.

Seriál vyvolal velkou vlnu reakcí a kladných ohlasů nejen ze strany diváků, ale 
také filmové kritiky. V loňském roce byl nominován hned ve dvou kategoriích 
Cen české filmové kritiky, konkrétně v kategorii Mimo kino a na Cenu innogy  
pro objev roku. Seriál byl odvysílán prostřednictvím internetové televize 
Stream.cz, kde jsou jednotlivé díly volně dostupné.
Vstup: volný



Člověče, nezlob se, 
že ještě nejsem dost starý, 
že už nejsem tak mladý

V květnu 2014 začala spolupráce  
opavského Slezského gymná-
zia a Domova Bílá Opava, který 
se stará o naše seniory. Několik 
žáků-dobrovolníků se vydalo 
před domov s hudebními ná-
stroji v rukou, kde odehráli im-
provizovaný koncert. Nadše-
né ovace nebraly konce, ať se 
hrály lidovky, nebo pop music.  
Mládí poznalo, že můstek k se-
niorům není tak úzký, jak by se 

mohlo zdát. Proto se úspěšně nastartovaná spolupráce rozvíjí dodnes. V září 
2015 podali žáci Slezského gymnázia žádost o dotaci v rámci projektu MSK 
Napříč krajem s mládeží. Cílem bylo získat prostředky na smysluplné trávení 
volného času se seniory. Podařilo se – schválené peníze posloužily k náku-
pu speciálních deskových her Člověče, nezlob se. Dobrovolníci z řad žáků 
SGO navštěvují domov dodnes, aby si s jeho klienty zahráli. Organizují ale 
také další koncerty, divadelní představení nebo zajímavé besedy.

O uvedených aktivitách se více dozvíte na přednášce. Pozvání přijali ředitel 
Domova Bílá Opava Mgr. Michal Jiráska, jehož podpoře se žákovský projekt 
těší, volnočasová pracovnice Pavlína Ludvigová, která nejen pomáhá koor-
dinovat jednotlivé aktivity, a Lucie Galvasová, žákyně SGO, která do Domova 
Bílá Opava dochází pravidelně na besedu se seniory.
Magda Hrstková
Vstup: volný

středa 19. 4. / Klub Art

16:30

Beseda s ředitelem Domova Bílá Opava Michalem Jiráskou 
a studenty Slezského gymnázia Opava 



Král umírá

EUGÈN IONESCO: 
KRÁL UMÍRÁ 
(Le roi se meurt, 1962)

Méně známé drama Eu-
gèna Ionesca z roku 1962 
bývá interpretováno jako 
parodie směřovaná k fran-
couzskému králi Ludvíkovi 
XIV. nebo také jako vý-
směch v té době módnímu 
existencialismu. Absurdní 
groteska o kdysi mocném 
panovníkovi, neschopném 
strávit pád z výšin zpupné 
důležitosti k bezvýznam-
nosti slábnoucího člově-
ka, ad absurdum převádí 
základní existenciální té-
mata smrti, bytí i svobody 
jedince.

Hlavnímu hrdinovi, králi Bérengerovi I. zbývá poslední hodina života. Tu 
však namísto činů či bilancování svého více než 250letého života, ve kterém 
dokázal svou neschopností zcela zdecimovat svou říši, promarní nesmysl-
ným tlacháním.

Vstup: 80 Kč v předprodeji (Sluna) i na místě

středa 19. 4. / Loutkové divadlo 

Apokalyptická i groteskní vize rozpadajícího se království 
(drama Eugèna Ionesca, hraje DK Pod kamenem tma)

Režie, úprava textu, výtvarno: V. Břichnáč
Dramaturgie: R. Lapuník
Světlo, zvuk: R. Čechák
Hrají: V. Břichnáč, M. Binarová, Z. Binarová, 
K. Janeček, K. David, V. Řehulek

19:00



Impra – Imaginárium

Moderní divadlo bez scénáře, bez pře-
dem zvoleného tématu, bez přípravy. 
Vše vzniká až přímo na jevišti (včetně 
hudebního doprovodu) = NIC NENÍ PŘI-
PRAVENO PŘEDEM. Žánrově neohrani-
čeno – nejedná se o stand up comedy aj.

Přirozenost nebo maska? 
Láska? Štěstí? Důvěra? 
Proč existujeme? 
Jaký má naše existence smysl? 
Jaké jsou naše role?
Kde začít? Kudy pokračovat? Jak skončit? 
Herectví, Zpěv, Tanec, Hudba, Improvizace.
Tvé vlastní Imaginárium, tvá svoboda, 
tvůj život.

Vítězové Studentské Thálie 2015 
v kategoriích:
- Autorský tvar
- Výtvarný nápad
- Cena prezidenta Herecké asociace
- Neoficiální cena techniků 
  Nové scény Národního divadla
Délka představení: 60–80 minut

Vstup: 80 Kč v předprodeji 
(Sluna a recepce Obecního domu) 
100 Kč na místě

čtvrtek 20. 4. / Klub Art

19:00Herectví, zpěv, tanec, hudba, improvizace

Vznik projektu: říjen 2014
Prvotní impulz: Jaroslav Dušek 
a jeho žáci + další herecké vedení na škole
Složení: všichni studenti Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka
Herci: Hanny Firla a Ondřej Král, obor: tanec-zpěv-herectví
Multiinstrumentalista – Igor Ochepovsky, obor: kytara, skladba



17:00Láskyplné 
vzpomínky

Výstavu připravila nezisková organizace Dlouhá cesta, jejímž posláním 
je pomoc a podpora pozůstalým rodičům a sourozencům dětí, které ode-
šly z tohoto světa dříve, než stačily dospět a zestárnout. Někdy nečekaně 
a rychle, jako rána z čistého nebe, někdy pomalu a pozvolna, po zoufalém 
boji s těžkou nemocí. Vždy však s nesmírnou bolestí a smutkem těch nej-
bližších. 

Návštěvníci výstavy si kromě stručné historie organizace budou moci pro-
hlédnout fotografie, obrázky a literární práce mladých lidí, kteří již mezi 
námi nejsou. Cílem výstavy není dojímat. Chtěli bychom se podělit o to, co 
naše děti dělaly rády a dobře, a ostatním připomenout, jak křehký může být 
život dítěte a mladého člověka. 

pátek 21. 4. / ZUŠ Solná Opava

Dernisáž výstavy děl zesnulých dětí „z nebe“



Spolek Dlouhá cesta vznikl v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle 
spojené s úmrtím dítěte prožívaly společně. Jeho posláním je pomáhat ro-
dičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny. Pomoc je 
přístupná i všem ostatním členům rodiny. Spolek zajišťuje vzdělávací aktivity 
pro všechny, kteří po smrti dítěte rodinám pomáhají. Besedy, kurzy a semináře 
připravuje pro laickou i odbornou veřejnost. Od roku 2014 pravidelně pořádá 
pro zdravotníky (porodní asistentky a lékaře) e-learningový kurz Péče o rodiče 
po perinatální ztrátě. Patronkou spolku je režisérka Olga Sommerová, která se 
s naší činností seznámila při natáčení svého filmu Přežili jsme svoje děti. Pro 
rodiče dětí, které zemřely před narozením nebo krátce po něm, v roce 2013 
vytvořili podpůrné webové stránky Prázdná kolébka (www.prazdnakolebka.cz).
Martina Hráská
www.dlouhacesta.cz

„Výstavou Láskyplné vzpomínky v naší škole vyjadřuji Dlouhé cestě svoje 
osobní poděkování. Je to zvláštní pocit klidu, když si prohlížíte obrázky dětí 
z nebe. Když se v tichu zadíváte, uslyšíte jejich vzkaz: abychom nezapomněli 
na soucit, abychom nezapomněli na pohlazení, na lásku, abychom nezapo-
mněli na úctu, úctu k sobě samým, úctu k životu a úctu ke smrti.“
Zuzana Tázlarová
Vstup: volný



Budu všude 
kolem tebe

pátek 21. 4. / Loutkové divadlo

Skutečné příběhy o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, 
které ztratily své děti (Divadlo Kampa)

Scénář a režie: Iveta Dušková
Text k písni „Možná jsou blízko nás“: Milena Harmáčková
Hudba: Vesna Caceres a Petra Bílková
Pohybová spolupráce: Petra Záveská Duspivová
Kostýmy: Dana Heroldová a Libuše Fáryová
Scéna: Pavel Roubal
Světelný design: Christian Hummel
Produkce: Martina Hráská
Hrají: Libuše Fáryová, Lucie Burdová, Bohdana Kovalová, Zuzana Hrušková
Živý hudební doprovod: Petra Bílková

19:30



Na počátku byl jeden trochu bláznivý nápad maminek ze spolku Dlouhá cesta, 
které měly touhu si zahrát divadlo.

O čem? O svých příbězích, o bolesti, smutku, o znovu nabyté naději a o složi-
té cestě, kterou musely ujít. Co všechno se změní, když žena ztratí dítě? Kde 
hledá pomoc? O čem sní? Existují Andělé? A tak pomalu vznikal scénář ze 
čtyř skutečných příběhů žen, které se na jevišti setkají díky svým dětem. Jim 
je věnováno toto představení, stejně jako všem rodičům, kteří nacházejí přes 
prožitou bolest znovu radost, lásku a naději.

Představení vzniklo za podpory Městské části Praha 1, hl. města Prahy, spolku 
Dlouhá cesta, nadace Adra a Cesty skla o.p.s.

„Jsem nesmírně vděčná, že mi dovolily nahlédnout do svých příběhů 
a vnitřních světů. S radostí jsem sledovala, jak postupně na jevišti nacházejí 
jistotu, jak se jim daří rozkvést a zkrásnět. Ten proces byl očišťující a nabí-
jející… Chtěly bychom přinést naději, že i tuto těžkou situaci lze překonat 
a znovu nalézt radost ze života. Ale vyžaduje to samozřejmě neuvěřitelnou 
vnitřní sílu a pochopení!“ 
(režisérka Iveta Dušková)

Představení trvá 60 minut a je bez pauzy. 
Vstup: 100 Kč v předprodeji (Sluna) i na místě



Spor bohů 
(Leonardo Vinci)

sobota 22. 4. / kostel sv. Václava

18:00

Barokní serenata v provedení Ensemble Damian



Libreto: Pietro Metastasio
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Tomáš Hanzlík
První inscenace: Leonardo Vinci (1729, Řím)
Účinkují: Leandro Lafont (soprán), Ondřej Holub (tenor), Dora Pavlíková (soprán), 
Jan Mikušek (alt), Filip Dámec (soprán), Hana Holodňáková (soprán)

Spor bohů na libreto Pietra Metastasia byl premiérován v paláci francouz-
ského ambasadora (Palazzo Altemps) v Římě v listopadu 1729 u příležitosti 
narození francouzského dauphina (následníka trůnu) Ludvíka Ferdinanda (ve 
skutečnosti otce příštího krále Ludvíka XVI., sám se vlády nedočkal, paradoxně 
zemřel dříve než jeho otec na souchotiny). Námětem je hádka olympských 
bohů a alegorických postav o to, který z nich bude mít právo vychovávat ná-
sledníka francouzského trůnu a tedy jakým směrem se bude vyvíjet evropská 
politika za nové vlády. V zásadě se jedná o to, zda budoucnost bude patřit 
válce (Mars), nebo míru (Pace) a rozvoji umění (Apollo). Do hry vstupují také 
zástupci vesmírného koloběhu (Astrea) a dobré náhody (Fortuna). Jupiter 
jako soudce nakonec rozhodne, že to budou všichni společně. Musí se však 
z Olympu přemístit do Versailles. Jak víme z dějinného vývoje, byla však dobrá 
snaha olympských bohů marná, protože politiku Francie na dlouhou dobu 
ovlivňovaly mnohem víc milenky starého krále – madame de Pompadour 
a madame du Barry.

Ensemble Damian se od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 zaměřuje 
téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. V prv-
ní oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé 
spolupracuje převážně se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, 
který je zároveň uměleckým vedoucím souboru. Ensemble Damian má po-
hyblivý počet členů a v největším obsazení dosahuje velikosti komorního 
orchestru a sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu 
s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro 
interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. Soubor se rov-
něž snaží opouštět schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své 
programy do tematicky propojených ploch. Věnuje se převážně scénickému 
provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, 
ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků.

Vstup: 150 Kč v předprodeji (Sluna a recepce Domu umění) 
180 Kč na místě



Lidská 
tragikomedie

pondělí 24. 4. / Slezské divadlo

18:00

Groteskní filozofické drama Ladislava Klímy, 
hraje Komorní scéna Aréna Ostrava



Groteskní filozofické drama, které jedinečným způsobem zachycuje rozpor 
mezi ideály, s nimiž člověk vchází do života, a jejich tristní realizací, která je 
poznamenána životní realitou. Pětice spolužáků si na oslavě maturity vyjeví 
své velkolepé cíle a na dalších setkáních po třiceti a pětadvaceti letech sklá-
dají účty z jejich plnění. Klímova sžíravá ironie míří až ke krajním úvahám 
o smyslu lidského života a jeho sarkastický humor odhaluje i leccos z tem-
ných myšlenek, jimiž Klíma šokoval své současníky.

Ladislav Klíma svou Lidskou tragikomedii napsal na sklonku života a na 
osudech pěti spolužáků v ní bilancuje lidské bytí a jeho smysl. Samozřejmě 
s notnou dávkou sarkasmu a černého humoru. Již samotný název naznačuje 
podtext a význam filozofického názoru, v jehož středu stál člověk a jeho 
život, který existuje jen ve formě vědomí. Ctností, ale i zkázou Ladislava Klímy 
bylo, že svůj filozofický názor na rozdíl od svých předchůdců Arthura Scho-
penhauera a Friedricha Nietzcheho nejen kázal, ale snažil se jej i realizovat 
ve vlastním životě. V Lidské tragikomedii je možné najít mnoho paralel 
s Klímovými vlastními osudy, ačkoliv má drama nádech ironie, jež Klíma 
používal s velkou oblibou. Snad aby tak uchránil své nejhlubší nitro a duši 
před ostrými jedovatými šípy svého okolí, které jen stěží dokázalo pochopit 
podstatu Klímovy osobnosti. Od pádu komunismu, který Klímu tiše ignoroval 
jako těžko zařaditelné individuum schopné rozvrátit socialisticky uvědomě-
lou společnost, patří Ladislav Klíma mezi nejvydávanější autory. Přesto je 
těžké uchopit nejvlastnější podstatu a pochopit cestu, jíž se sebezničujícím 
způsobem rozhodl ubírat.

Komorní scéna Aréna Ostrava získala titul Divadlo roku 2015.
Délka představení je 2 hodiny 30 minut se 2 přestávkami.
Vstup: 150 Kč / 200 Kč v předprodeji i na místě 
(pokladna Slezského divadla)

Autor: Ladislav Klíma
Režie: Ivan Krejčí
Scéna: Milan David
Kostýmy: Marta Roszkopfová
Hudba: Ondřej Švandrlík
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Hrají: Štěpán Kozub, Šimon Krupa, Marek Cisovský, 
Michal Čapka, Josef Kaluža, 
Petr Panzenberger, Alena Sasínová-Polarczyk, 
Tereza Cisovská, Pavla Dostálová a další



Nadějné 
vyhlídky

Literární večer z volného cyk-
lu Nadějné vyhlídky uvede 
do života novou knihu na-
kladatelství Perplex. Opavský 
básník Radek Glabazňa před-
staví svou druhou sbírku, jejíž 
ústřední téma dokonale zapa-
dá do tématu letošního festiva-
lu Další břehy. V souboru textů 
nazvaném Reverb – anglicky 
„ozvěna“ – se totiž autor inspi-
roval zejména vlastními dětmi 
(je svědomitým otcem tří dcer). 
S nadhledem a smyslem pro 

básnický detail konstatuje, že život v rodinném kruhu se sice stal pouhou ozvě-
nou let minulých, na oplátku jsme však konečně nalezli jeho smysl: zanechali 
jsme ve světě vlastní „ozvěnu“ v podobě dětí, životní energii jsme předali do  
další generace; svou přítomnost sice stále ještě prožíváme opravdově, ale už 
v zájmu „budoucnosti mládí“.

Ve druhé části večera vystoupí jako host známý český prozaik Jáchym Topol 
(Praha), který bude číst ukázky ze svého nového „politického románu ze sou-
časnosti“, nazvaného Citlivý člověk. Komický a brutální, chytře chlípný, karne-
valový, ale zároveň přísně organizovaný text je zemitou groteskou o nacházení 
Boha a lidské jiskry i v těch nejpustších brlozích. Je to kniha o existenciální 
pouti, kde i v těch nejšílenějších pasážích funguje jako oživující ingredience 
lidská láska nebo touha po ní.
Moderuje Dan Jedlička.
Vstup: volný

úterý 25. 4. / Klub Art

19:00

Literární večer nakladatelství Perplex 
(hosté Jáchym Topol a Radek Glabazňa)



Koule
čtvrtek 27. 4. / Slezské divadlo

Příběh vrhačky (divadelní zpracování skandální rozhlasové 
hry Davida Drábka, hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové)

Režie: David Drábék
Dramaturgie: Markéta Bidlasová
Scéna: Marek Zákostelecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Původní hudba a hudební produkce: Darek Král
Hrají: Pavlína Tomicová, Zora Valchařová Poulová, 
Isabela Bencová Smečková, Kamila Sedlárová,
Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák

19:00



Představení, které rozpoutalo lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby 
se nakonec stalo nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě poslu-
chačů rozhlasovou hrou roku. Koule Davida Drábka, hra věnující se dopingo-
vé problematice, inspirovaná životem nejmenované české koulařky z období 
totality, patrně vstoupí do dějin jako mediálně nejpropíranější rozhlasová hra. 
Původně byla napsána v létě roku 2010 na objednávku Českého rozhlasu. Již 
před premiérou se bývalá koulařka Helena Fibingerová vyslovila proti tomu, 
aby byla hra odvysílána („Zavání to posttotalitním vyřizováním účtů. Je to jen 
jeden z dalších útoků!“). Po odvysílání hry v roce 2011 následovala v médiích 
vlna bouřlivých reakcí od rozhořčených až po oslavné.

Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se k Vám. 
Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek, o osu-
dovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích… ano, 
i o setkání s nedostižnou legendou Radmilou… A k tomu všemu zpívá LIVE 
Karel Hála, doktor Cvach míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje 
o pionýrském odznáčku v intimních partiích a Štěpánka Haničincová pomáhá 
čertíku Bertíkovi odvelet do pekel soudruhy Husáka a Štrougala… Když přidá-
te navíc srdceryvnou výpověď zfetované laboratorní myši, dojde vám jedno: 
Pokud rozhlasová verze způsobila pobouření, tak divadelní verze opupínkuje 
celou českou kotlinu!!!

Délka představení 2 hodiny 50 minut s přestávkou.
Vstup: 290 Kč / 330 Kč / 350 Kč v předprodeji i na místě 
(pokladna Slezského divadla)



Iva Bittová 
a Čikori

Iva Bittová se narodila roku 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě 
v Bruntále a podstatnou část svého dětství strávila v Opavě. Maminka Lud-
mila, narozena ve slováckém kraji, byla učitelkou v mateřské škole a svůj čas 
věnovala zejména rodině a zpěvu. Tatínek Koloman Bitto, narozen na jižním 
Slovensku, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně maďarským jazykem, 
byl tělem i duší muzikant hrající na mnoho nástrojů – nejvíce na kontrabas 
a cimbál, kytaru a trumpetu. Věnoval se klasické i lidové hudbě.

úterý 16. 5. / kostel sv. Václava

20:00

Koncert a festivalový epilog a křest knihy 20 let na Dalším břehu



Po předčasném odchodu otce se Iva rozhodla převzít po něm muzikantskou 
štafetu a věnovat se naplno hudbě. Po přípravě v lidové škole umění v obo-
ru housle a balet byla přijata na konzervatoř v Brně, kde studium ukončila 
maturitou v oboru hudebně-dramatickém. Působila jako herečka a zpěvačka 
v divadle Husa na provázku v Brně. V době studií získala několik filmových rolí, 
natočila několik rozhlasových i televizních snímků. Později se jejím životním 
hnacím motorem a důležitým průvodcem cestou životem staly housle.

Iva Bittová prošla mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock 
i klasickou hudbu, včetně hostování v opeře /role Dony Elviry W. A. Mozart/. 
Dodnes se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je pro mnohé 
naprosto originální. Její skladby a kompozice vznikají z podnětu všedního 
života. Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do 
hudby vtiskne.

Kapelu Čikori tvoří Vladimír Václavek (kytary), Jaromír Honzák (kontrabas), 
Oskar Török (trumpeta). Jako hostující muzikanti se do nahrávání jejich nové-
ho alba At Home zapojili také Antonín Fajt (klavír), Hamid Drake (bicí) a další 
hosté. Natočili zcela nové písně na album At Home. Devět autorských skladeb 
Ivy Bittové & Čikori skvělým způsobem navazuje na legendární Bílé Inferno, 
a to nejen obsazením či poetikou, ale i svou písňovou formou a celkovým 
zvukem nahrávky.

„Pro mne je inspirací příroda a domov a tato atmosféra se zcela jistě podařila 
zaznamenat na celém albu. Bylo to snad poprvé, kdy jsme nikterak nespěcha-
li a v klidu tvořili. S jistým menším odstupem byla každá skladba, řekla bych, 
až minimalisticky, kompozičně dopracována.“ 
(Iva Bittová)

Vstup: 250 Kč v předprodeji (Sluna a recepce Domu umění)  
280 Kč na místě





Praktické informace

PŘEDPRODEJ:
Sluna, Horní náměstí 27, Opava, 746 01
tel.: 553 712 319, sluna.opava@seznam.cz, www.slunaopava.wbs.cz
Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, Opava, 746 69
tel.: 555 537 411, www.divadlo-opava.cz
OKO (recepce), Ostrožná 46, Opava, 746 01
tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz

POŘÁDÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Informace na tel.: 553 756 306, 604 229 363
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www.opava-city.cz/dalsibrehy
www. facebook.com/dalsibrehy
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