
The People – koncert popového big bandu (od rock ‘n‘ rollu přes disco až po swing a jazz / Brno)

4. adventní neděle

Sækədʒəwiːə – koncert (alternative-rock / Ostrava)

Vánoční čarování – pohádka pro děti (hraje Divadelní spolek Pajáda)Řemeslné městečko – výroba svíček, lití olova, ražení mincí, kovář, 
řezbář, hrnčíř, historické kolotoče, pekárna s chlebovou pecí, pečené 
kaštany a další

DAVID KRAUS S KAPELOU – koncert známého českého 
zpěváka a herce s kapelou

Řemeslné městečko – výroba svíček, lití olova, ražení mincí, kovář, 
řezbář, hrnčíř, historické kolotoče, pekárna s chlebovou pecí, pečené 
kaštany a další

Na Vánoce dluhe noce – lidová vánoční hra opavských 
národopisných souborů SVČ Opava (pastýři, ovečky, zpívající 
andělé, tři králové)

Řemeslné městečko – výroba svíček, lití olova, ražení mincí, kovář, 
řezbář, hrnčíř, historické kolotoče, pekárna s chlebovou pecí, pečené 
kaštany a další

Gerald Clark Band – koncert (blues, rock / Jihoafrická republika, ČR)
Řemeslné městečko – výroba svíček, lití olova, ražení mincí, kovář, 
řezbář, hrnčíř, historické kolotoče, pekárna s chlebovou pecí, pečené 
kaštany a další

Vánoce s OKO – nadělení opavského Špióna, aneb oko, parohy, ploutev a křídla
Koncert Davida Stypky & Bandjeez a večer plný přání, dárků a poselství s Opavskou kulturní organizací

KAYAfloristika – vánoční tvořivé dílny, výroba rostlinných dekorací      
s profesionální floristkou Karolínou Flaschkovou (Myší díra) Domino – vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Ilji Hurníka

NADĚJE ZROZENÍ – andělská show s obřím třináctimetrovým andělem (Divadlo Kvelb)

3. adventní neděle

ANETA LANGEROVÁ – koncert populární české zpěvačky 
a hudebniceGizdi z Opavy – cimbálová muzika

Country S.R.O. – koncert (moderní americká country music / Opava)

Děvčátko se sirkami – vánoční příběh na motivy pohádky H. Ch. 
Andersena (hrají žáci ZUŠ Opava pod vedením Jakuba Stránského) Studánka a Studánečka – vystoupení dětských pěveckých sborů 

Vánoční dílničky pro děti s Knihovnou Petra Bezruče – výroba 
a zdobení papírových přání k Vánocům pro radost (Myší díra)

Česko zpívá koledy s Deníkem – tradiční společné zpívání koled 
na náměstí

Zdobení vánočních baněk se Slezskou tvorbou – tvořivé 
dílny (Myší díra)

MILAN PEROUTKA & PERUTĚ – koncert mladé nadějné kapely s frontmanem Milanem Peroutkou, finalistou soutěže Tvoje tvář má známý hlas 2017

Vánoční zpívání – Opavský středoškolský sbor Luscinia a 
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava

Řemeslný jarmark – tipy na originální dárky od místních 
výrobců, ručně vyráběné a šité dekorace, hračky, kabelky, 
oblečení a nejrůznější doplňky (Dolní náměstí a Myší díra) Opavští hudci – koncert cimbálové muziky

Zvířátka z Dětské farmy Klokočov – živé ovečky, kozy, 
kravička, oslík a poník 

2. adventní neděle

IVAN MLÁDEK A JEHO BANJO BAND  – koncert kapely 
pod vedením slavného českého písničkáře a baviče

Slezská kapela – koncert dechové hudby

Žamboši – koncert (dvojnásobní držitelé Ceny Anděl v kategorii Folk & Country / Vsetín)

Veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava  – lovení kaprů, zdobení vánočního stromečku a další soutěže pro děti i dospělé

Čertovský karneval – sraz Mikulášů, andělů a čertů z celé Opavy, divadelní představení, tancování, soutěže a spousta další zábavy v podání SVČ Opava

BosoBos – koncert (dixie-jazz-popové trio / Dolní Benešov)

Adventní věnce – tvořivé dílny pro děti i dospělé, výroba 
adventních věnců s Masarykovou střední školou zemědělskou a VOŠ 
Opava (Myší díra)

Viktorie Černíková – vystoupení úspěšné opavské účastnice 
SuperStar 2018

Dechový orchestr Hradec nad Moravicí  – vánoční koncert

1. adventní neděle

Podvečer se Slezským divadlem  – setkání s herci a zpěváky
Přijďte se podívat, jestli slezské tetky nevyhlíží Masaryka zbytečně a jestli v Prodané nevěstě sehnali medvěda na kankán!

ROCK & ROLL BAND MARCELA WOODMANA – tradiční koncert oblíbeného ostravského big bandu

Křest fotografické knihy Opavsko z nebe
Cimbálové muziky ZUŠ a SVČ Opava

Tradiční Slezská zabijačka z Větřkovic na náměstí

Každý Zpívá Tak Jak Umí – vystoupení opavského smíšeného komorního sboru (spirituály, lidovky, swing, pop a další)

Modré světlo, zimní hlas – vánočně laděné hudební vystoupení žáků Zuzany Vávrové a happening v podání výtvarného oboru ZUŠ Opava

Dolbend – koncert swingového orchestruSLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU S OHŇOSTROJEM
Ježíškův poštovní úřad – pošťák s malými pomocníky rozdává pravý opavský Ježíškův dopisní papír (Daniel Volný a žáci literárně-dramatického oddělení ZUŠ Opava)

16:00

10:00–18:00sobota 12.22.

10:00–18:00pátek 12.21.

16:00–17:3010:00–18:00čtvrtek 12.20.
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17:00–19:00úterý 12.18.

17:00–19:00 17:00pondělí 12.17.

16:30–17:00
a 17:30–18:00

18:0010:00sobota 12.15.

17:0016:30čtvrtek 12.13.

18:0016:00–18:00středa 12.12.

16:00–18:00úterý 12.11. 17:00
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10:00–18:00
16:00

14:00–18:00

18:0010:00sobota 12.8.

15:00–17:00čtvrtek 12.6.
16:00–18:00středa 12.5.

17:00úterý 12.4.

16:00–18:00pondělí 12.3.

15:30

17:00

18:00sobota 12. 1.

pátek11.30.
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16:0010:00–16:00čtvrtek 11.29.

17:00středa 11.28.
16:00–17:30úterý 11.27.
16:00–17:30pondělí 11.26.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:POŘADATEL:

25. 11. – 23. 12. 2018 

Změna programu vyhrazena. Z těchto akcí bude pořadateli pořizován foto a videozáznam, který 
bude použit pro propagační potřeby pořadatele (kontakt: gdpr@opava-city.cz).

Označení programů, které se budou odehrávat v tzv. Myší díře 
(vnitřní prostory bývalé čajovny Bludný kámen).

www.opava-city.cz/vanoce        www.facebook.com/vanoceopava

Navštivte věž radnice Hláska
a prohlédněte si vánočně vyzdobené město. 

Každý den po dobu konání 
trhů od 16 do 20 hodin.


