
Statutární město Opava
pořádá

Ježíškova pošta, vánoční fotokoutek, zvonička pro štěstí, historický kolotoč
NOVĚ: rozzářené a nazdobené Horní náměstí s velkým dřevěným betlémem, druhým stromečkem, fotokoutkem a 

prodejním stánkem s punčem a trdelníkem

14:00–19:00 18:00sobota 1 1 .30. Zvířátka z dětské farmy – živé ovečky, kozy, jízda na oslíkovi a poníkovi FiHa – koncert pop-rockové kapely z Ostravy

18:00pátek 1 1 .29. ROCK´N´ROLL BAND MARCELA WOODMANA

17:00čtvrtek 1 1 .28. 3v1 – vystoupení opavského ženského vokálně-hudebního uskupení (Zuzana Kicková, Lucie Deutsch, Sylva Pekařová, Veronika Frélichová)

18:00středa 1 1 .27. Město / Jan Fic – český bluesový písničkář v unikátním projektu s Martinem E. Kyšperským, osobností alternativní hudební scény

16:00–17:30úterý 1 1 .26. Ježíškův poštovní úřad – pošťák s malými pomocníky rozdává pravý opavský Ježíškův dopisní papír (Daniel Volný a žáci literárně-dramatického oddělení ZUŠ Opava)

17:00 17:30pondělí 1 1 .25. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU S OHŇOSTROJEM Gangsters of Swing Orchestra – koncert moderního swingového big bandu z Ostravy

10:00sobota 1 2. 7. Čertovská pohádka – pohádka pro děti, hraje soubor Štěkadlo SVČ Opava 18:00 LENNY – koncert známé české zpěvačky a muzikantky s kapelou

16:00–18:00pátek 1 2. 6. Tvořivá dílna s  květinářstvím Kvítí – výroba vánočních rostlinných 
dekorací a věnců (Myší díra)

18:00 Lam trio – koncert jazz-swingového akustického tria (Frenštát p. Radhoštěm)

16:00–18:00čtvrtek 1 2. 5. Čertovský karneval Střediska volného času – sraz opavských čertů, andělů a Mikulášů, soutěže, zpívání, tancování, divadelní představení a spousta další zábavy pro děti v podání SVČ Opava

18:00středa 1 2. 4. ADAM MIŠÍK – koncert populárního hudebníka s kapelou

17:00úterý 1 2. 3. Vánoce s OKO – program Opavské kulturní organizace, koncert SaxOffOn (známé melodie od popu přes rock až po klasiku v netradičních úpravách / saxofonový kvartet z Ostravy)

16:00–18:00 17:00pondělí 1 2. 2. Adventní věnce – tvořivé dílny pro děti i dospělé, výroba adventních věnců            
s Masarykovou SŠ zemědělskou a VOŠ Opava (Myší díra)

Domino – dětský pěvecký sbor ZŠ Ilji Hurníka

10:00 17:00Gizdi z Opavy – vystoupení cimbálové muziky

14:00–19:00 Zvířátka z dětské farmy – živé ovečky, kozy, jízda na oslíkovi a poníkovi

Opavští hudci – vystoupení cimbálové muziky

neděle 1 2. 1. 1. adventní neděle

16:00–16:30
a 17:00–17:30

sobota 1 2. 14. Andělé na chůdách – veselí andělé na chůdách budou mezi lidmi sbírat 
tajná dětská přání Ježíškovi, ve druhém vstupu zazpívají ty nejznámější 
koledy (Divadlo eMILLIon)

18:00 Grupa bez nazwy – koncert polské jazzové kapely působící při Ratibořském 
centru kultury

9:00–16:00 18:00pátek 1 2. 13. ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA – koncert legendy české
bluegrassové hudby

Tradiční slezská zabijačka z Větřkovic na náměstí

10:00–19:00čtvrtek 1 2. 1 2. Jarmark s dobovými řemesly – lití olova, kovárna, ruční výroba svíček, 
ražení mincí, hrnčířský kruh, dřevěné hračky a další

17:00 Vánoční koncert ZUŠ Opava – vystoupení žáků a pedagogů u příležitosti 95. výročí 
školy

10:00–19:00středa 1 2. 1 1 . Jarmark s dobovými řemesly – lití olova, kovárna, ruční výroba svíček, 
ražení mincí, hrnčířský kruh, dřevěné hračky a další

16:00–18:00 Vánoční dílničky pro děti s Knihovnou Petra Bezruče – výroba vánočních 
skřítků pro radost (Myší díra)

18:00 Česko zpívá koledy s Deníkem – tradiční společné zpívání koled na náměstí

18:00úterý 1 2. 10. BUTY – koncert legendární české kapely

13:00–18:00 17:00pondělí 1 2. 9. Vánoční pohádkový trolejbus – zábavný program MDPO v trolejbuse na náměstí: 
13:00 a 15:00 Vedrovci – cimbálová muzika, 13:30 a 15:30 Vánoční cesta kolem světa – 
pěvecký sbor Luscinia MGO, 14:00 a 16:00 Za Oponou – Dominik Fajkus, 14:30 Zamilovaný čert 
–  pohádka SVČ, 16:30 Jízda s čerticí SVČ, 17:00 a 17:30 – Kouzelné Vánoce se ZUŠ Opava,        
po celý den prezentace výrobků Charity Opava

Cimbálové muziky ZUŠ a SVČ Opava

10:00 17:00Cimbálová muzika Háj ve Slezsku
15:00 Mikuláš po Mikuláši –  pohádka pro děti, hraje Divadélko Pajáda Opava

Tarantule – koncert country kapely z Opavy

neděle 1 2. 8. 2. adventní neděle

10:00sobota 1 2.21. Vánoční pohádka – pohádka pro děti, hraje Divadélko Pajáda Opava

18:00 WOHNOUT – koncert známé energické české kapely
10:00–17:30 Řemeslné Vánoce – dobová řemesla a dílničky pro děti (výroba plovoucích 

svíček, Ježíškova pošta s husím brkem, zdobení skleněných ozdob, výroba 
františků a ozdob z notového papíru)

10:00–19:00pátek 1 2. 20. Řemeslné Vánoce – dobová řemesla a dílničky pro děti (výroba plovoucích 
svíček, Ježíškova pošta s husím brkem, provaznictví, výroba řetězů na vánoční 
stromeček, drátenických ozdob, andělů a hvězdiček z mačkaného skla)

18:00 Stanley's Dixie Street Band – retro dixie kapela „à la 20. léta“

16:00–18:00čtvrtek 1 2. 1 9. Na Vánoce dluhé noce – lidová vánoční hra národopisných souborů Střediska volného času Opava (pastýři, ovečky, zpívající andělé, tři králové)

17:00středa 1 2. 1 8. Studánka – opavský dětský pěvecký sbor ZŠ Mařádkova

15:00–17:00úterý 1 2. 17. Veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava – odpoledne plné soutěží, zábavy          
a spousty zajímavých cen pro děti i dospělé, zasoutěžit si můžete například o živé vánoční 
stromečky z Lesů ČR

15:00–17:00 Zdobení vánočních baněk se Slezskou tvorbou – tvořivé dílny (Myší díra)

17:0016:00–18:00pondělí 1 2. 1 6. Každý Zpívá Tak, Jak Umí – vystoupení opavského smíšeného komorního sboruZdobení vánočních perníčků s Perníkářstvím Terka – tvořivé dílny (Myší díra)

10:00 17:00Pohádka na zimu – pohádka pro děti, hraje Divadélko Pajáda Opava Dechový orchestr Hradec nad Moravicí – vánoční koncert

neděle 1 2.1 5. 3. adventní neděle

17:00pondělí 1 2. 23. Adventní koledivy – kapela s koledami známými i neznámými z celého světa (Divadlo 100 opic)

10:00 17:00Pohádka o vlčích Vánocích a Stylistická cvičení – hrají žáci ZUŠ 
Opava pod vedením Jakuba Stránského

15:00 Vánoční zpívání – Opavský středoškolský sbor Luscinia a Pěvecké sdružení 
slezských učitelek Opava

Jake Onder – písničkář s kapelou složenou z  opavských muzikantů (Petr Ledvina, 
Milan Kratochvíl, Ivo Samiec, Stanislav Konečný)

neděle 1 2.22. 4. adventní neděle

POŘADATEL:

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

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

Změna programu vyhrazena.
Z těchto akcí budou pořadateli pořizovány fotografie a videozáznam, které budou 
použity pro propagační potřeby pořadatele (kontakt: gdpr@opava-city.cz).

Navštivte věž radnice
Hláska a prohlédněte si

vánočně vyzdobené město.
Každý den po dobu konání

trhů od 16 do 20 hodin.


