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OSTRAVA: O (ne)svobodě hudební produkce a publicistiky v socialistickém
Československu bude s hudebním kritikem Jiřím Černým debatovat Petr Kopecký.

Jiří Černý v letech 1964–1969 na vlnách Československého rozhlasu připravoval a
moderoval první československou hitparádu Dvanáct na houpačce. Během normalizace
pořádal po celé zemi Antidiskotéky, na nichž uváděl i nedostupné nahrávky zakázaných
hudebníků. V listopadu 1989 byl u zrodu Občanského fóra a moderoval některé protestní
akce.

Pořádáme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Velvyslanectvím USA v rámci projektu
SametOVA!!!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312 nebo osobně v antikvariátu (Mlýnská 2,
Ostrava 1) vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin.

Moravskoslezský kraj

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Ministr kultury Lubomír Zaorálek včera jmenoval nového ředitele Památníku
Lidice. Nový ředitel Eduard Stehlík vzešel z výběrového řízení, do něhož se přihlásilo pět
kandidátů, které posuzovala sedmičlenná výběrová komise.

Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání

Co se děje

25.02.2020

MĚLNÍK: V Mělníku v neděli voněly jitrnice, teklo pivo, zpívalo se a hrálo. I přes nepřízeň
počasí se masopustního průvodu zúčastnilo přes 300 lidí.

Děti a mládež, Lidová kultura, Senioři

Co se děje

24.02.2020

TŘINEC: Od konce ledna se proměnilo několik autobusových zastávek v Třinci ve výstavní
plochy, na kterých jsou k vidění fotografie Dariny Kubikové a Tanasise. Výstava z cyklu
Zastavení u umění nese název Enviromentální žal. Galerie města Třince v čele s
kurátorkou Katarínou Klusovou tím reaguje na aktuální klimatické změny.

Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média,
Architektura, Výtvarné umění, Ostatní



Co se děje

21.02.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum východních Čechv v Hradci Králové zve na dvě poslední
komentované prohlídky výstavy Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, které proběhnou
27. února a 18. března vždy od 16:30 hodin.

Instituce a kulturní zařízení, Památky

Co se děje
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