
20/04 sobota
 
Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Strzelców Bytomskich 1 (Pasieka)
12.00-19.00 – park rozrywki dla dzieci.
15.00 – występ Zespołu Tańca Nowoczesnego „Adena”,  
 studia „Debiut” oraz zabawy dla dzieci.

Rynek
14.00-18.00 – Rowerowy Klub Sportowy proponuje  
 pokazy rowerowe „Dirt Show”. 

Wzgórze Uniwersyteckie – studnia św. Wojciecha
10.00-18.00 – Bractwo Wojciechowe zaprasza na  
 degustację wody życia i ziół na choroby XXI w.

Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich 
olimpijczyków w Opolu – ul. Sosnkowskiego 12
8.00-20.00 – indywidualne oraz grupowe zajęcia  
 z trenerami, zapraszamy do siłowni „Olimp”  
 i na bieżnię.
14.00 – towarzyski mecz futbolu amerykańskiego  
 „Wolverines” Opole kontra „Dragons” Zielona  
 Góra.

Kryta Pływalnia „Akwarium” – ul. Ozimska 48b 
8.00-15.00, 16.00-22.00 – możliwość korzystania  
 z dużej niecki (15.00-16.00 przerwa).  
 Liczba miejsc ograniczona.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie o każdej pełnej godzinie.

Hala „Okrąglak” – ul. Oleska 70 
12.30-16.30 – jazda na rolkach.
17.00-22.00 – badminton ogólnodostępny.

Centrum Sportu 
ul. Wandy Rutkiewicz 10 (w pobliżu ul. Północnej) 
11.00-12.00 – trening piłkarski z Dariuszem Żurawiem   
 (pierwszym trenerem OKS „Odra” Opole).

Park nadodrzański, bulwar im. Karola Musioła 
(siłownie)     
15.00 – Pilates vs. joga – wzmocnij ciało i wycisz umysł  
 – zajęcia z Sylwią Kapałką.
16.00 – w parze raźniej – zajęcia dla rodziców z dziećmi.  
 Poprawa kondycji poprzez wspólną zabawę.  
 Zajęcia z Anetą Sztolc.  

Nadbrzeże Odry (od ul. Spychalskiego)
10.00 – Opolskie Bractwo Rycerskie zaprasza na  
 jarmark średniowieczny, turnieje bojowe  
 i łucznicze, występy zespołów: „Irdorath”  
 i „Elemental” z Białorusi, „Arma Ferre”,  
 „Revertar” i „Nowika” z Czech, „Buraky”  
 i „Castle Dreams” z Polski, pokazy alchemiczne  
 mistrza Bartłomieja, warsztaty rzemiosła,  
 szukanie ukrytego skarbu zbója Anzelma  
 z Wionowa.
19.00 – inscenizacja plenerowa – forsowanie rzeki  
 i zdobywanie grodu. Po zakończeniu widowiska  
 pokaz sztucznych ogni.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 
ul. Minorytów 4
12.00 – (re)design książkowy, czyli drugie życie książki.  
 Akcja artystyczna z udziałem znakomitych  
 opolskich artystów: Haliny Fleger, Andrzeja  
 Sznejweisa, Bolesława Polnara, Roberta  
 Suchińskiego.
12.00-17.00 – „Śpiewająca biblioteka”, czyli muzyczne  
 wariacje dla dzieci. Wspólne karaoke, fabryka  
 instrumentów muzycznych, festiwalowe  
 stylizacje artystyczne.
 Kiermasz książek używanych.

Galeria Sztuki Współczesnej – plac Teatralny 12
12.00 – warsztaty rodzinne pt.: „Panie pilocie, dziura  
 w samolocie”.

Plac Wolności 
Kino w mieście
20.30 – „Komeda, Komeda...”, reż. Natasza Ziółkowska- 
 Kurczuk – filmowy portret Krzysztofa Komedy.  
 „Nóż w wodzie”, reż. Roman Polański, muzyka  
 Krzysztof Komeda.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (Amfiteatr)
18.00 – koncert zespołów: „Poprzytula”, „Jamal”,  
 „Brodka”, „Budka Suflera”.
Bilet wstępu na koncert – 5 zł (do nabycia w kasach NCPP od 15/04).

21/04 niedziela
Plac Kopernika
10.00-16.00 – Wojciechowa giełda staroci.

Wzgórze Uniwersyteckie – studnia św. Wojciecha
10.00-18.00 – Bractwo Wojciechowe proponuje  
 degustację wody życia i ziół na choroby XXI w.

Nadbrzeże Odry (od ul. Spychalskiego)
10.00-17.00 – Opolskie Bractwo Rycerskie zaprasza  
 do obozu rycerskiego, na jarmark średniowieczny,  
 do karczmy oraz na występy zespołów  
 muzycznych, turnieje bojowe i łucznicze.

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Strzelców Bytomskich 1 (Pasieka)
12.00-19.00 – park rozrywki dla dzieci.
14.00 – występ Zespołu tanecznego „Pech” oraz  
 zabawy dla dzieci.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (Amfiteatr)
12.00 – „Centrum Uśmiechu” – wielki show Majki  
 Jeżowskiej. Konkursy i zabawy dla dzieci oraz  
 wiele innych atrakcji. 

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24
17.00 – koncert pt.: „Opolanie opolanom”. W koncercie  
 udział biorą m.in.: Anna Panas, Michał Bajor,  
 Jarosław Wasik z zespołem, Rafał Łuszczewski,  
 Sławomir Kusz, Krzysztof Nurkiewicz, Krzysztof  
 „Puma”-Piasecki i Katarzyna „Puma”-Piasecka,  
 Żaneta Plotnik, Jacek Mełnicki z zespołem,  
 Jacek Hornik, big–bandy szkół muzycznych  
 z Opola i z Nysy. 
 Koncert poprowadzi Maria Szabłowska.
Bilet wstępu na koncert – 10 zł (do nabycia w kasie Filharmonii 
Opolskiej od 12/04).

Plac Wolności 
Kino w mieście
20.00 – występ Grażyny Rogowskiej pt.: „Jak w starym  
 kinie”.
 Pokaz filmu muzycznego z udziałem  
 Eugeniusza Bodo z 1937 r. pt.: „Piętro wyżej”,  
 reż. Leon Trystan.

22/04 poniedziałek
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (Amfiteatr)
18.00 – spotkanie na scenie z Zygmuntem Koniecznym,  
 wybitnym kompozytorem i autorem piosenek. 

Galeria Sztuki Współczesnej – plac Teatralny 12
20.00 – Performance Irminy Chocianowicz, Anny  
 Dziedzic i Magdy Wolnickiej „Miejsca,  
 w których byłam kiedy nie było mnie tutaj”.

23/04 wtorek 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14
10.00 – „W 80 dni dookoła świata po stu latach” –  
 sztuka dla dzieci inspirowana powieścią  
 J. Vernè a, przygotowana przez Opolski Teatr  
 Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Tekst  
 i reżyseria: Jerzy Bielunas, muzyka: Mateusz  
 Pospieszalski, scenografia: Andrzej Czyczyło,  
 kostiumy: Elżbieta Terlikowska, choreografia:  
 Maciej „Gleba” Florek
Bilety wstępu – 20 zł normalny, 16 zł ulgowy – do nabycia w kasie 
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz przed spektaklem w kasie 
Amfiteatru.
 
Rynek
17.00 – akcja „Nie bądź widzem, bądź ratownikiem”.  
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
 w Opolu i Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu- 
 Bierkowicach zapraszają na pokazy ratownictwa  
 technicznego i medycznego podczas wypadków  
 drogowych.

Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha 
(Na Górce)
18.00 – uroczysta msza święta ku czci św. Wojciecha,  
 patrona Opola, w intencji miasta i jego  
 mieszkańców koncelebrowana przez  
 ks. b. Andrzeja Czaję.

Wzgórze Uniwersyteckie – studnia św. Wojciecha
Po mszy świętej uroczyste odsłonięcie legendarnego 
kamienia św. Wojciecha.

imprezy towarzyszące
Prezentacja wystawy plenerowej pt.: „Kulturalne Opole” 
na Placu Kopernika od 17 kwietnia. 

Wydział Oświaty zaprasza na Festiwal Edukacji – 
promocję szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Opole  
otwarte na młodzież”. Festiwal odbędzie się  
20 kwietnia w godz. 12.00-20.00 i 21 kwietnia  
w godz. 14.00-18.00 na ul. Krakowskiej.

Związek Kynologiczny zaprasza 21 kwietnia  
w godz. 12.00-18.00 do Parku Nadodrzańskiego  
na piknik rodzinny „Pod psem”. W programie: pokazy 
ras rzadkich, ras polskich i myśliwskich, konkursy, 
wybory najpiękniejszego psa i wiele innych atrakcji.

 imprezy organizowane w ramach   
 jubileuszu 50-lecia Krajowego  
 Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
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18/04 czwartek 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria Zamostek, ul. Minorytów 4
11.00 – „Wielokulturowość i miejsce, które łączy”. 
 Rozstrzygniecie Konkursu Literackiego  
 „Legenda o Opolu”.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14
19.00 – opolskie eliminacje do koncertu „Debiuty”  
 na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki  
 w Opolu (sala kameralna).

19/04 piątek
Muzeum Śląska Opolskiego – Mały Rynek 7
10.00 – ogólnopolska konferencja popularnonaukowa  
 pt.: „Książę Bolko I opolski (†1313) – postać,  
 epoka, dziedzictwo”.

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Strzelców Bytomskich 1 (Pasieka)
15.00-19.00 – park rozrywki dla dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
ul. Minorytów 4
12.00 – „Z książką na rowerach”, czyli wymiana książek  
 na terenie miasta Opola.
 Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Opola  
 na reportaż o bibliotekarzach na rowerach.
15.00-17.00 – „Hulali w Opolu i pili kakao” – zabawy  
 muzyczno-taneczne dla dzieci.
 „Opole w płaskorzeźbie” – warsztaty  
 sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego  
 przygotowane przez Zespół Szkół Budowlanych  
 w Opolu.
 Kiermasz książek używanych.
17.30 – Anna German o sobie. Spotkanie z Mariolą  
 Prywzan.

Nadbrzeże Odry (od ul. Spychalskiego)
16.00-20.00 – budowa średniowiecznego obozowiska  
 i repliki grodu, jarmark średniowieczny i karczma.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24
19.00 – koncert symfoniczny z udziałem Maestro  
 Krzysztofa Pendereckiego. W programie:  
 Concerto grosso na trzy wiolonczele i orkiestrę  
 Krzysztofa Pendereckiego oraz III Symfonia  
 Es-dur Eroica op. 55 Ludwiga van Beethovena.
Bilet wstępu na koncert – 10 zł (do nabycia w kasie Filharmonii 
Opolskiej od 12/04).

ul. Barlickiego
14.00 – Towarzystwo Przyjaciół Opola zaprasza  
 na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej,  
 poświęconej pomysłodawcom festiwalu.  
 
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki (Amfiteatr)
18.00 – wręczenie nagród za udział w konkursie  
 na graffiti pt.: „50 lat Festiwalu w Opolu”.
18.30 – lekcja śpiewania przebojów festiwalu opolskiego  
 z Biblioteką Polskiej Piosenki w Krakowie  
 i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 
 Wystąpią: Towarzystwo Śpiewacze z Krakowa,  
 Ewa Kornecka i Waldemar Dąbrowski. 
19.45 – wspólne śpiewanie i nagranie piosenki  
 z okazji jubileuszu 50-lecia Krajowego  
 Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
20.10 – „Wybór” – musical Teatru Eko Studio,  
 reż. Andrzej Czernik.

Plac Wolności 
Kino w mieście 
20.30 – projekcja filmu niemego „Generał”,  
 reż. Buster Keaton.
 Akompaniament muzyczny „Biopolar Bears”.

www.dniopola.pl
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