
30. 3. – 13. 4. / Dolní náměstí

Velikonoční trhy
                    Opava 2017

30. 3. čtvrtek    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)
31. 3. pátek    18:00       Graphite – koncert (hard rock-blues)
1. 4. sobota    15:00–18:00     Pletení pomlázek – tvořivé dílny a ukázky výroby (Myší díra)
       18:00       Markéta Konvičková – koncert
             Finalistka Česko slovenské SuperStar a držitelka Českého slavíka v kategorii Objev roku
2. 4. neděle    10:00       Veselé Velikonoce – divadelní představení pro děti Divadélka Pajáda Opava
       14:00       Vynášení Mařeny (Středisko volného času Opava)
       14:00–16:00     Výroba malých Mařenek – tvořivé dílny (Myší díra)
       15:00–17:00     Mařenu vyneseme, hodíme do řeky Opavy a zimy se tím zbavíme – pořad folklórních souborů a cimbálových muzik 
             (Průvod vyjde z Dolního náměstí k řece Myší dírou v 16:15.)
3. 4. pondělí    16:00       TK Dancing Roses – vystoupení mažoretek a roztleskávaček
4. 4. úterý    16:00       Výhonek – cimbálová muzika
       16:00–17:30     Jarní bylinkový seminář – povídání o bylinkách, tipy a rady zahradníka Jana Weisse (Masarykova SŠ a VOŠ zemědělská   
             a Školní statek Opava), vstupenky zdarma v Městském informačním centru od 27. 3., místo konání: Myší díra
5. 4. středa    10:00–18:00     Tradiční slezská zabijačka z Větřkovic na náměstí
       16:00       Cimbálová muzika ZUŠ Opava
6. 4. čtvrtek    18:00       Ivan Hlas Trio – koncert
             Ivan Hlas – zpěv, kytara
             Norbi Kovács – kytara
             Jaroslav Olin Nejezchleba – violoncello
7. 4. pátek     18:00       Stanley's Dixie Street Band – koncert
             Dixieland jazz v klasických retro dixie kostýmech „à la 20. léta“
8. 4. sobota    15:00       Prajzovanka – koncert dechové hudby
       18:00       Prezentace mladých opavských kapel hudební zkušebny Kikstart – Element (funk-rock'n'roll), Sinusoid (rock)
9. 4. neděle    10:00       Gizdi z Opavy – cimbálová muzika
       14:00       Květná neděle (Středisko volného času)
       14:00–17:00     Řemeslný jarmark s ukázkami lidových řemesel a tvořivé dílny – výroba májičků (Myší díra)
       15:45–17:00     Vítání jara – program s lidovými zvyky na náměstí (lidové tance, zpěv, cimbálová muzika, obchůzky s májičkem)
10. 4. pondělí    16:00       Domino a Sluníčka – vystoupení dětských pěveckých sborů ZŠ Ilji Hurníka
11. 4. úterý    10:00–18:00     Řemeslné městečko Agripa – historický kolotoč a ruské kolo, kovář, řezbář, hrnčířský kruh, malování velkých kraslic,    
             výroba svíček, řemeslné výrobky
       17:00       Populární písně v podání žáků Zuzany Vávrové (ZUŠ V. Kálika)
12. 4. středa    10:00–18:00     Řemeslné městečko Agripa – historický kolotoč a ruské kolo, kovář, řezbář, hrnčířský kruh, malování velkých kraslic,    
             výroba svíček, řemeslné výrobky
       16:00       Grygeriánek a malý pěvecký sbor Barbory Grygerové a Markéty Husové (ZUŠ V. Kálika) 
13. 4. čtvrtek    10:00–18:00     Řemeslné městečko Agripa – historický kolotoč a ruské kolo, kovář, řezbář, hrnčířský kruh, malování velkých kraslic,    
             výroba svíček, řemeslné výrobky
       16:00       Hrát a zpívat spolu – Jitka Šuranská Trio a sbor Domino ZŠ Ilji Hurníka (hudební workshop pro děti) 
             Místo konání: kostel sv. Václava
       18:00       Jitka Šuranská Trio – koncert
             Jitka Šuranská – zpěv, housle (dvojnásobná držitelka Ceny Anděl v kategorii World music)
             Martin Krajíček – zpěv, mandolína
             Marian Friedl – zpěv, kontrabas,          malý cimbál, lidové flétny

www.opava-city.cz/velikonocewww.facebook.com/velikonoceopava


