15. listopad v 16.30 h Zahájení výstavy Umělci za totality, Nové divadlo

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstava mapuje vývoj událostí 17. listopadu 1989 z pohledu divadelníků a uměleckých pracovníků
Divadla J. K. Tyla; www.djkt.eu.

26. října – 14. listopadu Od pražského jara k sametové revoluci
Mázhauz plzeňské radnice

16. listopad, 15–19 h Noc divadel, Divadlo Alfa

15 h – pohádka „Cirkus zlodějů“, jejímž hlavním mottem je Nebát se a nekrást!
Sametové čtení (díla autorů, kteří tvořili pro děti a věznil je komunistický režim),
Sametová tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi ve Studiu Dole; www.divadloalfa.cz.

Výstava prací předních českých fotografů z let 1968/69 a 1988/89.

28. říjen ve 12 h Zahájení venkovní výstavy Nezapomeňme, náměstí Republiky

16. listopad v 15 h Retro procházka Plzní, Turistické informační centrum

Výstava reflektuje prostřednictvím příběhů události 20. století (k vidění bude do 28. listopadu).
Výstavu připravilo Post Bellum o.p.s. s podporou města Plzně a Plzeňského kraje.

Plzeň a její život v době normalizace. Rezervace na www.plzenskavstupenka.cz nebo prodej
v Turistickém informačním centru.

4. listopad v 16.00 h Jízda po sametu, Smetanovy sady

17. listopad v 10 a 19 h Představení Kde domov můj?, Divadlo Alfa

Zahájení výstavy Jízda po sametu s podtitulem Zvítězit nad lží a nenávistí. Sametová revoluce
a třicet let po ní ve svébytném zpracování grafické designerky a ilustrátorky Štěpánky Bláhovcové.

Milostný dopis Československu; www.divadloalfa.cz.

17. listopad v 15 h Ekumenická bohoslužba
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul.

11.–17. listopad, 8–20 h Plzeň Design Week 2019, DEPO2015

Ikonické symboly předlistopadového designu, které si v době nesvobody vydobyly pověst
„fenoménu“ a zůstaly jím dodnes (Fatra, Favorit, Velorex, …) se protnou s tématy výročí sametové
revoluce, svobody nebo otevření hranic a vytvoří rámec čtvrtého ročníku největšího prodejního
festivalu a meeting pointu designové scény na západě Čech; www.depo2015.cz.

Poděkování za svobodu, předsedá a káže biskup Mons. Tomáš Holub.

17. listopad v 17 h Koncert se swingovými skladbami i k výročí –
vokální soubor Tutti Voci, výstavní síň Sutnarka

11.–17. listopad, 8–20 h Plzeň 11/89, DEPO2015/truhlárna

17. listopad v 18 h Výročí svobody: Hudba velkého světa
Západočeská galerie v Plzni – Masné krámy

Výstava fotografií Radovana Kodery z listopadu 1989.

Nejen slavné melodie z oscarových filmů v podání Cimbálové muziky Milana Broučka a Martina
Vydry, ale i vystoupení Hany Gerzanicové: Báseň o svobodě. Pořádají Západočeská galerie
a Maják Plzně za podpory Plzeňského kraje a města Plzně; www. zpc-galerie.cz.

12.–16. listopad, 10–17 h Julian Vogel – Peace Wall
Podchod mezi ulicemi Resslova a Radobyčická

Známý norimberský streetový umělec vytvoří s Plzeňany originální „zeď míru“.

19. listopad v 19 h Činoherní čtení k výročí sametové revoluce
Velké divadlo – sklad kulis

13. listopad Den se ZČU – pro veřejnost, kinosál Měšťanské besedy

16–17.30 h: panelová diskuse se studentskými účastníky listopadových událostí roku 1989
17.30–18.30 h: projekce dokumentárního filmu Listopad 1989 s následnou besedou s tvůrci filmu;
www.zcu.cz.

Scénické čtení textů na téma třiceti uplynulých let od „sametu“ s následnou besedou
s Michaelem Rozsypalem, redaktorem Českého rozhlasu Plus, narozeným právě v roce 1989.
Celý večer je věnován mladé generaci a jejich pohledu na ty, kteří se aktivně na sametové
revoluci podíleli; www.djkt.eu.
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MÍSTA KONÁNÍ

1

Anglické nábřeží

2

Americká 42, bývalé sídlo KV KSČ

„Plzeňská kavárna“ – celodenní program
14.-17. 11. - projekt Zúročení; umělecký
program, pořádá Johan a PaNaMo
Padá hvězda, KONEČNĚ! režie Michal
Caban – vyvrcholení akce

3

náměstí Republiky

radnice - výstava Sametová revoluce
v Plzni a rodinná soutěž
Turistické informační centrum - retro
procházky

4

náměstí Republiky

5

náměstí Republiky - u andělíčka

6

výstava Nezapomeňme
(4a - u Mariánského sloupu,
4b - severovýchodní část náměstí/
u kašny Anděl)
odhalení pamětní desky kardinálu
Beranovi

náměstí Republiky – řečniště
JZ část náměstí - Hyde Park

7

Smetanovy sady

prostor před Studijní a vědeckou
knihovnou PK - výstava Jízda po sametu

8

Šafaříkovy sady

9

Západočeské muzeum

Vzpomínkové setkání u Lavičky
Václava Havla

výstava Listopad 1989 v Plzni aneb
Když v listopadu padá listí a komunisti

10

Křižíkovy sady

11

Pražská 23

12

Palackého náměstí 30 Nové divadlo

pod galerií Masné krámy
V sametu - performance Jaroslava Bárty
Václav Havel od Terezy Fialové,
studentky Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara

Umělci za totality - výstava

13

Smetanovy sady 16 – Velké divadlo
Divadlem ke svobodě - komponovaný
pořad

17. 11. 2019
PROGRAM
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Projekt organizací Johan a PaNaMo, podrobný program na www.zuroceni.eu, předprodej
vstupenek na GoOut.net. Kapacita omezena.

sa

14.–17. listopad Zúročení, Americká 42 (bývalé sídlo KV KSČ)

HLAVNÍ PROGRAM

1

2

3

PO CELÝ DEN

3

náměstí Republiky 1, radnice

7

Smetanovy sady (před SVK PK)

4

náměstí Republiky

9

Západočeské muzeum v Plzni

11

Pražská 23

12

Nové divadlo

Anglické nábřeží – „Plzeňská kavárna“

Prostranství pod Komerční bankou se promění v „Plzeňskou
kavárnu“. Menu nabídne besedy s pamětníky listopadových
událostí a dalšími zajímavými osobnostmi, koncerty kapel
Pestalozzi, Damareto Jazz Band a Nothing in Common či
projekci filmu Revoluce v Plzni. Celodenní program zahájí
Modlitba za svobodu.

náměstí Republiky – „Hyde Park“

Otevřený prostor pro proslovy řečníků z řad široké veřejnosti
a hostů Post Bellum.

Americká 42, bývalé sídlo KV KSČ

Projekt Zúročení neziskových organizací Johan a PaNaMo
vdechne současný život do budovy, která byla centrem
totalitní síly. Zapomenutý symbol komunismu bude
odstraněn ze střechy budovy v rámci jedinečné
performance Michala Cabana s názvem Padá hvězda,
KONEČNĚ! v 17.30 h.

10–16 h – „Paní učitelko, už nám nemusíte lhát“ – naučně zábavná soutěž
pro děti školního věku a jejich rodiče
výstava Jízda po sametu, autorský projekt Štěpánky Bláhovcové
výstava Nezapomeňme (4a - u Mariánského sloupu, 4b - severovýchodní
část náměstí/u kašny Anděl)
výstava Listopad 1989 v Plzni aneb Když v listopadu padá listí a komunisti
Západočeská univerzita v Plzni k 30. výročí sametové revoluce – Václav Havel
od Terezy Fialové, studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
výstava Umělci za totality (11–17.11 h)

Klatovská tř. 51

FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Otevřeno Plzeň – celodenní program
„17. listopad 2019“ s vystoupeními pamětníků, současných studentů fakulty
a Gymnázia Luďka Pika a dobrovolnými přednáškami na téma Svoboda;
fcb: @otevreno.plzen

ČAS

UDÁLOST

LOKALITA

ČAS

UDÁLOST

LOKALITA

9.45

Vzpomínkové setkání u Lavičky Václava Havla
za účasti primátora města Plzně Martina Baxy
a Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského

Šafaříkovy sady

14.00

Vystoupení současné studentské kapely
Nothing in Common

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

10.00

Modlitba za svobodu s Mons. Tomášem Holubem,
biskupem plzeňským

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

14.00

Hyde Park Post Bellum: Listopadoví studenti

náměstí Republiky, řečniště

14.00

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

10.00

Retro procházka Plzní - Plzeň a její život v době
normalizace; rezervace
na www.plzenskavstupenka.cz nebo prodej v TIC

Turistické informační
centrum města Plzně,
nám. Republiky 41

Na sever od slunce - projekce filmu a beseda,
Norsko 2012, Promítej i ty!; kapacita omezena;
prodej vstupenek na GoOut.net

14.30

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

10.00

Architektonická prohlídka budovy; kapacita
omezena; předprodej vstupenek na GoOut.net

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

Projekce filmu Revoluce v Plzni autorů Miroslava
Antona a Jana Loučíma spojená s debatou

14.30

náměstí Republiky, řečniště

10.45

Odhalení pamětní desky Josefu kardinálu Beranovi

náměstí Republiky, u andělíčka

Hyde Park Post Bellum pro Fakultu pedagogickou
ZČU v Plzni

11.00

Projekce částí filmu Revoluce v Plzni autorů
Miroslava Antona a Jana Loučíma spojená
s debatou, k níž se připojí přímá účastnice událostí
17. listopadu 1989 v Praze Pavla Fáberová

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

15.00

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

11.00

Hyde Park Post Bellum: Listopad v médiích

náměstí Republiky, řečniště

Vzpomínky zůstanou - události listopadu 1989
očima pražských a plzeňských umělců; účast
přislíbili Václav Neckář, Jan Neckář, Martina
Samková, Přemysl Kubišta, Inka Brendlová, Míša
Leicht, Kateřina Vinická, Bob Holý nebo Pavel
Pavlovský

11.00

WEEF'S WORLD – beseda s cestovatelkou
a youtuberkou Veronikou Bernard alias Weef

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

15.00

Hyde Park Post Bellum: Političtí vězni

náměstí Republiky, řečniště

15.00

11.15

Sametová revoluce v Plzni – zahájení výstavy
Archivu města Plzně, která rekonstruuje sled
událostí revolučních dní roku 1989 v Plzni s dosud
nepublikovanými fotografiemi

náměstí Republiky,
mázhauz radnice

Retro procházka Plzní - Plzeň a její život v době
normalizace; rezervace
na www.plzenskavstupenka.cz nebo prodej v TIC

Turistické informační
centrum města Plzně,
nám. Republiky 41

15.00

Architektonická prohlídka budovy; kapacita
omezena; předprodej vstupenek na GoOut.net

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

11.30

Paralely mezi dneškem a rokem 1989 - minipřednáška Sergeje Kishe, studenta Fakulty filozofické

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

15.30

Hyde Park Post Bellum pro řečníky z řad veřejnosti

náměstí Republiky, řečniště

11.35

Vystoupení bývalé studentské kapely Pestallozzi

16.00

Hyde Park Post Bellum: Listopad a umělci

náměstí Republiky, řečniště

11.30

Hyde Park Post Bellum pro řečníky z řad veřejnosti

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

16.00

Vystoupení současné studentské kapely
Damareto jazz band

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

12.00

Hyde Park Post Bellum: Osobnosti listopadu

náměstí Republiky, řečniště

16.30

12.00

Zikmund 100 – Po stopách Zikmunda a Hanzelky –
projekce filmu a beseda s tvůrci

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

12.30

Vzpomínky zůstanou – události listopadu 1989
očima Marcela Hájka, Lubomíra Smatany, Martina
Sichingera a Leoše Motla

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

Vzpomínky zůstanou - události listopadu 1989
očima plzeňských osobností Vladimíra Líbala,
Jany Petrové, Zdeňka Mračka, Anny Röschové,
Jana Jelínka, biskupa Tomáše Holuba nebo
Martina Baxy

17.11

Zvonění zvonů v rámci kampaně Nezapomeňme,
nasvícení budovy muzea v barvách trikolory

Západočeské muzeum

12.30

Hyde Park Post Bellum pro řečníky z řad veřejnosti

náměstí Republiky, řečniště

17.30

13.00

Architektonická prohlídka budovy;
kapacita omezena; předprodej vstupenek
na GoOut.net

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

Hvězda padá, KONEČNĚ!
jedinečná a neopakovatelná performance v režii
Michala Cabana

Americká 42,
bývalé sídlo KV KSČ

19.00

Americká 42

13.00

Hyde Park Post Bellum: Disent

náměstí Republiky, řečniště

Zúročení - DJ - info na www.zuroceni.eu; kapacita
omezena; předprodej vstupenek na GoOut. net

13.15

Každý a všichni - minipřednáška Jana Nováka,
studenta Fakulty filozofické

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

13.30

Vzpomínky zůstanou - události listopadu 1989
očima Škodováků

Plzeňská kavárna
na Anglickém nábřeží

13.30

Hyde Park Post Bellum pro řečníky z řad veřejnosti

náměstí Republiky, řečniště

14.00

V sametu – performance Jaroslava Bárty,
odhalení skulptury připomínající sametovou
revoluci

Křižíkovy sady, pod galerií
Masné krámy

náměstí Republiky, řečniště

20.00 Divadlem ke svobodě – jedinečný komponovaný
pořad s ukázkami divadelní tvorby z období
socialismu a normalizace, v kontrastu pozdějšího
či aktuálního repertoáru

WWW.PLZEN.EU
Změna programu vyhrazena

Velké divadlo
Program připravilo
Divadlo J. K. Tyla

