
10. - 24. 3. / Dolní náměstí

Velikonoční trhy
                    Opava 2016

Změny a detailní informace k programu naleznete na: 
www.facebook.com/velikonoceopava    www.opava-city.cz

10. 3. čtvrtek    10:00 - 18:00  Tradiční slezská zabijačka z Větřkovic
       15:00 - 18:00  "Příchod velikonočního zajíčka" - zajíček se svými pomocníky rozdává dětem opavskou velikonoční omalovánku (Daniel   
          Volný a ZUŠ V. Kálika, literárně-dramatické oddělení)
11. 3. pátek    14:00 - 18:00  Velikonoční květinové dekorace - tvořivé dílny a prodejní výstava studia decuss
       18:00    Laura a její tygři - koncert (jazz-rock/Praha)  Spolupořadatelem koncertu je Opavská kulturní organizace.
12. 3. sobota    15:00 - 18:00  Výroba velikonočního osení - dílničky pro děti s Masarykovou SŠ zemědělskou a Školním statkem Opava  (Myší díra)
       16:00    Akordeonový orchestr Andante - vystoupení souboru ZUŠ V. Kálika
13. 3. neděle     15:00    Vynášení Mařeny - lidový zvykoslovný pořad (Mařenu vyneseme, hodíme do řeky Opavy a zimy se tím zbavíme!)
14. 3. pondělí    15:00 - 18:00  Zdobení velikonočních perníčků - tvořivé dílny s perníkářstvím Terka (Myší díra)
       16:00    Prajzovanka - koncert dechové hudby
15. 3. úterý    15:00 - 18:00  Pletení velikonočních pomlázek - tvořivé dílny (Myší díra) 
       16:00    Tři muzikanti - tři pohádky propojené písničkami a hádankami pro malé diváky (Divadélko Pajáda Opava)
16. 3. středa    10:00 - 19:00  Řemeslné městečko Agripa - kovárna, hrnčířský kruh, řezbář, výroba svíček, zdobení velkých kraslic a další.
17. 3. čtvrtek    10:00 - 19:00  Řemeslné městečko Agripa - kovárna, hrnčířský kruh, řezbář, výroba svíček, zdobení velkých kraslic a další.
18. 3. pátek    10:00 - 19:00  Řemeslné městečko Agripa - kovárna, hrnčířský kruh, řezbář, výroba svíček, zdobení velkých kraslic a další.
       18:30    Ohňová show - vystoupení souboru Agripa
19. 3. sobota    15:00 - 18:00  Jarní bylinky  
             15:00 - 17:00 Bylinkový seminář zahradníka Jana Weisse (vstupenky zdarma v Městském informačním centru od 10. 3.)  
             17:00 - 18:00  Bylinková poradna (vstup volný)   Pořádá Masarykova SŠ zemědělská a Školní statek Opava (v Myší díře).
       16:00    Cimbálové muziky SVČ Opava
20. 3. neděle    15:00 - 18:00  Květná neděle - 15:00 - 18:00 Velikonoční dílny SVČ: výroba májíčků, kyček, zdobení vajec (Myší díra) 
          16:00 - 17:00 Program s lidovými zvyky (náměstí)
21. 3. pondělí    15:00 - 18:00  Zdobení velikonočních perníčků - tvořivé dílny s perníkářstvím Terka (Myší díra)
       16:00    Vystoupení Mažoretek AMA Opava
22. 3. úterý    18:00    Hudební zkušebna Kikstart pro mládež - koncert kapel Cocaine party (garage rock´n´roll/ Opava) a Rébus (rock-pop/Opava)
23. 3. středa    16:00    Velikonoce jsou za dveřmi - lidové zvyky období půstu a Velikonoc (Mařena, Májíčky, velikonoční klepání, kyčkování atd.)
24. 3. čtvrtek    18:00    Fleret - koncert (folk-rock/Vizovice)

Pořadatel Spolupořadatelé

MSŠZe a VOŠ Opava


