
Národní zahájení
Dnů evropského dědictví v Opavě 2014

(Program pro hosty SHS ČMS a oficiální hosty statutárního města Opavy)
a

„Opava a Ratiboř historická“
Oslavy 790 let města Opavy

Sobota 6. září 2014

Pátek 5. září 2014

14.00–15.30 Zasedání předsednictva SHS ČMS
  Obecní dům, Sál purkmistrů (www.oko-opava.cz)

15.30–16.30  Komentovaná prohlídka centra města Opavy 
  (začátek prohlídky u Obecního domu, konec prohlídky u Domu umění)

17.00–18.00 Vernisáž výstavy Nositelé tradice lidových řemesel 
  (s ochutnávkou místních specialit)
  Dům umění, atrium (www.oko-opava.cz)

18.00–19.00 Výstup na věž Hlásky
  Hláska (sídlo opavské radnice), Horní náměstí
  nebo
  Výstava listin k počátkům města Opavy 
  Obecní dům

19.00–22.00 Gastro show „Ochutnejte Opavské Slezsko“
  Vinárna u Přemka (www.vinarnaupremka.cz)

19.00–22.00 „Strašidla na hradbách“ – soutěže pro rodiny s dětmi
  sady Svobody

20.00  Promítání nového filmu o Opavě
  Dolní náměstí

9.00–18.00 Možnost vstupu do otevřených památek 
  (seznam památek na www.opava-city.cz/ded od 30. června 2014)
 
9.00–22.00 Středověké městečko – středověký jarmark
  Projekt „Opava a Ratiboř historická“
   Horní náměstí, Rybí trh

9.00–14.00  Řemeslný trh Nositelů tradice lidových řemesel
  Mnišská ulice u kostela sv. Václava

9.00–9.50  Koncert dechové hudby
  prostor před kostelem sv. Václava



10.00–12.00  Národní zahájení Dnů evropského dědictví
  (oficiální zahájení, předávání ocenění Nositel tradice lidových řemesel,
  slavnostní odhalení unikátního osmimetrového obrazu Antona Pettera   
  „Zavraždění svatého Václava“ z roku 1844)
  kostel sv. Václava

  V Domě umění bude pokračovat výstava Nositelé tradice lidových řemesel, 
  od 6. září bude navíc doplněna o model města Opavy z 80. let.

12.00–22.00  Kulturní program „Opava a Ratiboř historická“
  (vystoupení divadel, odpolední historický průvod městem, soutěže na historická  
  témata atd.)
  Horní náměstí 

12.30–13.30 Oběd ve Vinárně U Přemka
  (specialita: slezský bigos podávaný v chlebovém hrnku)

14.00–16.00  Prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí
               nebo
      Prohlídka Národního památníku II. světové války v Hrabyni
  (doprava je zajištěna autobusy)

13.00–18.00 Krásné 20. století 
  (swingová hudba, kabaret, jezdecké představení atd.)
  Dvořákovy sady, sady Svobody, Křížkovského sady 

17.00  Koncert kapely Lake Malawi
  (nový projekt Alberta Černého, frontmana bývalé skupiny Charlie Straight)
  Dolní náměstí

19.30  Koncert kapely Buty
  Dolní náměstí

Neděle 7. září 2014

Návraty ke kořenům jsou také tématem 57. ročníku festivalu Bezručova Opava. Pokud do slezské metropole zavítáte již o den dříve, můžete se zúčastnit slavnostního zahájení festivalu v prostorách kostela sv. Václava.Během festivalu vystoupí například Janáčkova filharmonie Ostrava, Hana a Petr Ulrychovi – Javory, Calisto (opera s loutkami), Divadlo Na Zábradlí nebo Veselé skoky.

Vracet se ale budeme nejen ke kořenům města. Vždyť tento rok si připomínáme kromě jeho 790 let také 400 let od příchodu rodu Lichtenštejnů na Opavsko, 200 let muzejnictví v Opavě, 50 let partnerství se slovenským Liptovským Mikulášem, 100. výročí narození Bohumila Hrabala a také Jiřího Koláře. Všechna tato výročí si v rámci festivalu Bezručova Opava připomeneme.

Zářijové babí léto je tak tím nejlepším časem k návštěvě Bílé Opavy. Těšíme se proto na shledanou a pevně věříme, že si Opavu zamilujete stejně, jako ji ve svých srdcích máme my.


