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německého jazyka

03.—13. 04. 2019

STŘEDA 27. 03.

16:00 KomiX

27. 03.—31. 05. 2018, Knihovna UP, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1

Vernisáž výstavy + slavnostní zahájení festivalu
Ještě nedávno byl komiks vysmíván jako literatura pro mládež. Ale v současné době objevují především čím dál tím populárnější žánr grafické
novely noví čtenáři i nakladatelé. Komiks je umění, komiks je kritický, komiks
baví a komiks je vážný. Výstava přibližuje aktuální českou a německou
komiksovou scénu na ukázkách, které z tvorby Mawila, Ulli Lust, Anny
Haifisch , Reinharda Kleista, Nicolase Mahlera a Matthiase Gnehma, Lely
Geislerové, Venduly Chalánkové, Lucie Lomové a Jiřího Gruse vybral kurátor a komiksový autor Marek Rubec. Ten také povede následný workshop
pro komiksové nadšence.
04. 04. — 30. 04. 2019, VKOL, Galerie Biblio, Bezručova 2

ÚTERÝ 02. 04.

17:00 Nakresli si svůj komiks!

17:00 Vměšovat se je žádoucí!
Vernisáž výstavy
Heinrich Böll (1917–1985) byl jedním z nejvýznamnějších německy píšících
autorů dvacátého století. Jeho tvorba je důležitým svědectvím společenského a politického života v Německu v průběhu téměř půl století. Tematizuje válku, obnovu, usmiřování, restauraci a cestu Německa k liberální
demokracii. Výstava Vměšovat se je žádoucí! připomíná 100. výročí narození
tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu.

17:00 Norbert Gstrein: Die kommenden Jahre
Autorské čtení
Norbert Gstrein představí svůj nový román, v němž se manželská krize
prolíná s aktuální uprchlickou krizí.
Katedra germanistiky, Křížkovského 10, učebna 3.49, 3. patro

Workshop
Komiksový workshop pro nadšené kreslíře navazující na výstavu o komiksu
pod vedením Marka Rubce.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

PÁTEK 05. 04.

STŘEDA 03. 04.

10:00 Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu

10:00 Kocour v botách

Beseda
Beseda pro SŠ s pamětníkem Ivanem Langerem, který byl za druhé světové
války nuceně nasazen v Německu.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

Režie: Christian Theede, D 2009, 59 min.,
film pro žáky ZŠ, německy s českými titulky
Po smrti starého mlynáře odchází nejmladší syn do světa. Ke svému překvapení zjistí, že kocour, kterého zdědil, umí mluvit a slíbí mu, že ho učiní bohatým a šťastným…
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

17:00 Skryté Švýcarsko
Přednáška
Přednáška novinářky Pavly Apostolaki představí projekt Druhý domov
a zajímavé osudy některých známých emigrantů.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

ČTVRTEK 04. 04.
10:00 Deutsch ist super!
Jazyková animace
Němčina je super! Pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

12:00 Spielort Bibliothek
Zážitková hodina němčiny pro ZŠ
Učit se německy s kolekcí deskových her naší knihovny není ani trochu nuda!
VKOL, Německá knihovna, Bezručova 2

10:00 Autobahnspiel
Soutěž pro ZŠ
Zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na
soutěžící týmy čekají záludné otázky.
Pevnost poznání, malý sál, 17. listopadu 7

19:00 3 dny v Quiberonu
Film
Režie: Emily Atef, D, AUT, FR 2018, 115 min.,
německy s českými titulky, ČSFD 78 %
V očích televizních diváků jedné éry je Romy Schneider navždy zapsána
jako císařovna Sissi. Za romantickou tváří z obrazovek však tato múza
skrývala mnohé démony. Potkáte je v dramatu Emily Atef.
Umělecké centrum UP, filmový sál, Univerzitní 3

21:30 DJ Solaris
Party
Eklektická selektorka Solaris, rezidentka progresivního lipského klubu Institut für Zukunft a spoluzakladatelka nahrávací společnosti PH17, rozezní olomoucký kryt. Support: Andreas Rund a red_sonya.
Kryt civilní obrany (Bezručovy sady)

NEDĚLE 07. 04.
19:00 SwingIt + SwingOLO
Koncert a tančírna
Swingová párty s koncertem swingové kapely z Regensburgu! Na repertoáru
budou songy ze 30. let a na začátku programu se naučíte základy swingu.
Centrum pohybu, Sokolská 7

19:00 Opletal
Divadelní představení
Inscenace na téma české národní identity. Téměř detektivní pátrání tří
herců zkoumajících na příběhu autentické osobnosti principy národní
identity i příčiny našich historických komplexů.
Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42; vstupenky www.divadlonacucky.cz

PONDĚLÍ 08. 04.
09:30 Rollenspiele
Seminář pro učitele
Lze rozmluvit žáky pomocí hraní scének a improvizace?
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

18:00 Langer Abend der kurzen Texte + Studententheater
Dlouhý večer krátkých textů / Studentské divadlo
Každý zájemce může přednést vlastní nebo cizí text inspirovaný německy
píšícím autorem. Přednes v max. délce 5 min. možný v češtině i němčině.
Odstavená tramvaj T3 u bazénu (dříve u letadla)

ÚTERÝ 09. 04.
16:00 Německá Olomouc s germanistou Viktorem Tichákem
Historická procházka, tentokráte po olomouckém hřbitově
Při procházce neředínským centrálním hřbitovem si připomeneme
Olomouc jako město německé, židovské a české a věnujeme vzpomínku
osobnostem, které se zapsaly do dějin města.
Sraz v 15:50 u krematoria

17:00 Prezentace Pražského literárního domu

19:00 Das Thema / To téma
Kabaret
Česko-německý nabroušený kabaret s dvoujazyčnými přestřelkami, strkanicemi a příjemně dráždivou kulturní harmonií.
Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42

19:30 Tohle není Kalifornie

Režie: Marten Persiel, D 2016, 99 min.,
německy s českými titulky, ČSFD 82 %
Marten Persiel pracuje s archivními záběry natáčenými na 8mm kameru.
Tématem mu je skateboarding v NDR, který znamenal pro místní mládež
důležitý projev vzdoru vůči společnosti 70. a 80. let.
Umělecké centrum UP, filmový sál, Univerzitní 3, vstupenky www.pastischefilmz.cz

ČTVRTEK 11. 04.
10:00 1919–2019 Století s dobrým začátkem a koncem…
a smutným mezidobím
Seminář pro studenty SŠ se snaží na základě československých reálií
20. století ukázat, že „svoboda“ nebyla a není neměnná společenská danost. A že pro její obnovení a udržení bylo a je třeba neustálé práce.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

16:00 Goethe-Zertifikat B2 nanečisto
Nové Prüfungszentrum konečně v Olomouci! Přijďte si otestovat
novou zkoušku Goethe-Zertifikat B2.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

16:00 Hassan Ali Djan: Afganistán. Mnichov. Já. Má cesta
za lepším životem.
Autorské čtení
Hassan Ali Djan představí překlad své knihy Afganistán. Mnichov. Já. Má
cesta za lepším životem. Popisuje zde svoji cestu do Evropy a integraci do
německé společnosti. Tlumočení zajištěno.
Sophie’s Café, Denisova 23

18:00 Stíny nad Libavou

Přednáška + projekce
Anna Koutská promluví o založení Pražského literárního domu. Na závěr bude
promítán dokument o poslední pražské německy píšící autorce Lence Reinerové s názvem Lenka Reinerová, Prags letzte deutschsprachige Autorin (režie:
Frank Gutermuth).
Sophie’s Café, Denisova 23

Dokument + diskuse s režisérem a pamětníky spolku Alte Heimat
Dokument popisující osudy sudetské oblasti Libavska očima předsedy spolku Lubavia Jindřicha Machaly, historika Jiřího Glonka či správce vojenského
újezdu ppl. Ladislava Zakuťanského a dalších. O bouřlivé době plné vzájemné nenávisti mezi Čechy a Němci i o následné dlouhé cestě k odpuštění
i vzájemnému porozumění.
Umělecké centrum UP, divadelní sál, Univerzitní 3

20:00 Kneipenquiz

PÁTEK 12. 04.

Hospodský kvíz
Chcete si zasoutěžit a prověřit své znalosti o německojazyčných zemích? Pak
přijďte na náš hospodský kvíz! Týmy přihlašujte na oficiální facebookové události.
U Magora, Dolní náměstí 23

STŘEDA 10. 04.
09:00 Tohle není Kalifornie
Režie: Marten Persiel, D 2012, 90 min.,
film pro SŠ, německy s českými titulky, ČSFD 82 %
Marten Persiel pracuje s archivními záběry natáčenými na 8mm kameru.
Tématem mu je skateboarding v NDR, který znamenal pro místní mládež
důležitý projev vzdoru vůči společnosti 70. a 80. let.
Divadlo na cucky, Dolní náměstí 42

17:00 Okrašlovací spolek Lubavia
Přednáška
Prezentace o obnově kulturních památek na Libavsku partou nadšenců.
VKOL, přednáškový sál, Bezručova 3

17:00 Ulrike Anna Bleier: Bushaltestelle
Autorské čtení
Román se věnuje generačním rozdílům, složitému vztahu matky s dcerou, vydává se
mimo jiné také ke kořenům protagonistek, do dob Protektorátu Čechy a Morava.
Knihovna UP, klubovna Zmijozel, Biskupské náměstí 1

16:00 Krajinou zapomnění – Libavsko objektivem Jindřicha
Machaly
Vernisáž výstavy
Výstava fotografií zaniklých obcí na Libavsku, v kraji se zajímavou i komplikovanou historií prolínajících se česko-německých vztahů, který byl z velké části
pohlcen po roce 1946 utvářeným vojenským prostorem, v kraji s nezaměnitelným geniem loci, který se začíná ze zapomnění pomalu probouzet.
12. 04. — 31. 05. 2019, Knihovna UP, klubovna Zmijozel, Biskupské náměstí 1

SOBOTA 13. 04.
08:30 Libavský špacír
Výlet
Po stopách zaniklých osad na Libavsku s předsedou Okrašlovacího spolku
Lubavia Jindřichem Machalou a historikem VKOL Jiřím Glonkem. Společně
navštívíme pozůstatky vesnic ve vojenském prostoru Libavá nebo překrásné údolí řeky Odry s blízkými Zigarticemi a Vojnovicemi. Výletu se zúčastní
také němečtí pamětníci spolku Alte Heimat.
Sraz u autobusu v 8:30 na Tržnici, NUTNÁ REZERVACE na www.vkol.cz
03. 04. — 12. 04. Exkurze pro školní třídy do výrobního závodu Miele technika s.r.o.
Přihlášky: renata.krizkova@miele.cz
Přihlášky na akce pro školy: nemeckaknihovna@vkol.cz
Black Stuff – po celý týden speciální nabídka německých piv
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