
STŘEDA 04. 04.

12:30  Deutsch ist super!
Jazyková animace

Němčina je super! Pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.

VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

17:00  Významní Češi. Mezi jazykem, národem a státem
1880–1945
Vernisáž výstavy

Výstava se zaměřuje na významné české osobnosti, které jsou spojeny 
s německým jazykem, kulturou či habsburskou monarchií. Autorem výstavy 
je Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro České země společnosti Adal-
bert Stifter Verein.
Komentované prohlídky pro ZŠ a SŠ v českém a německém jazyce

05.—30. 04. 2018, VKOL, Bezručova 2, Galerie Biblio

19:00  Odnikud + Slavnostní zahájení festivalu 
Film
Režie: Fatih Akin, D 2017, 106 min.,  
německy s českými titulky, ČSFD 81 %

Život Katji se otřese v základech, když jsou při bombovém útoku zabiti její 
kurdský manžel Nuri a syn Rocco. Rodina a přátelé se jí snaží být v těž-
kých chvílích oporou. Když proces skončí osvobozením páru pro nedosta-
tek důkazů, zjišťuje, že nemůže pokračovat, dokud neučiní spravedlnosti 
zadost.

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, filmový sál

ČTVRTEK 05. 04.

09:30 Erfolge beim Schreiben und Sprechen durch 
kooperatives Lernen
Seminář pro učitele

Jak může práce ve dvojicích a ve skupinách vést ke zlepšení mluvení a psa-
ní? Ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag.
VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

12:00  Knižní bazar
Přijďte si vybrat z knih německých, rakouských a švýcarských autorů a je-
jich českých překladů. Co někomu doma přebývá, může být právě pro Vás 
poklad!

Literární kavárna Druhý domov, Nábřeží 11 

16:00  Johanna Ostmann + Georgina Mae Mowwe
Vernisáž výstavy

Johanna Ostmann, roč. 1983, představí pod názvem Vzpomínky třetí gene-
race videoprojekci inspirovanou svým ambivalentním vztahem ke svému 
dědečkovi. 

Georgina Mae Mowwe, roč. 1994, vystaví pod názvem 1050 své kresby 
inkoustovými tužkami. Autorka se snaží pomocí těchto kreseb pochopit 
tajemství rukou. A 1050 je teprve začátek…
05.—30. 04. 2018, Divadlo na cucky, Dolní nám. 42

17:00  Německá Olomouc
Vlastivědná procházka s germanistou Viktorem Tichákem

Od bývalého německého gymnázia (tř. Svobody 26) po olomoucké „Ring-
straße“ k německému „červenému“ kostelu budeme sledovat osudy němec-
ké Olomouce a olomouckých Němců po zrušení pevnosti roku 1886.

Sraz: Terezská brána, tř. Svobody

17:00  Tady a teď: současná německá a česká lyrika
Vernisáž výstavy

Jaká jsou témata a tendence v současné německé a české lyrice? Jací 
básníci a jaké básně stojí za naši pozornost? Z pořadů cyklu „Tady a teď“ 
vznikla výstava, která se pokouší pomocí četných básnických děl, básní 
k poslechu a webových nabídek k tématu tyto otázky zodpovědět.
05. 04. — 04. 05. 2018, VKOL, Bezručova 2, Německá knihovna

19:00  Marc Becker: Už nikdy sám
Divadelní představení

Groteskní příběh tří osamělých lidí, kteří se společně ocitli v jednom poko-
ji. Jsou nebo nejsou sami? Jaká je jejich role ve společnosti, v životě jiných 
lidí a v jejich vlastních životech? Návod na to, jak se elegantně zbavit 
samoty. A nebyla by samota vlastně nejpohodlnější?
Divadlo na cucky, Dolní nám. 42

19:00  Langer Abend der kurzen Texte
Dlouhý večer krátkých textůZ

Každý zájemce může přednést vlastní nebo cizí text, inspirovaný německy 
píšícím autorem. Přednes v max. délce 5 min. možný v češtině i němčině.
Black Stuff Irish Pub & Whisky Bar, 1. máje 19

20:00 DJ Rupen
Párty DJ Rupena patřily původně k tajným insider tipům. Při jeho akcích se 
můžete těšit na průřez všech žánrů, generací a kultur. Ten neustále nový, 
zas a znovu nezvyklý mix globálních beatů, popu, orientálních, latinských, 
afrických a balkánských rytmů dovedl mnichovského DJ nejen do různých 
německých měst, ale dokonce už i dvakrát do Mexika a Jižní Koreje.

15 Min music club, Komenského 31

PáTEK 06. 04. 

10:00  Zažij Olomouc!
 Soutěž pro ZŠZŠ / Wettbewerb Grundschulen

Objevte hravě pamětihodnosti Olomouce! Studenti německé sekce ÚCJ PdF 
UP připravili zábavnou Stadtrallye pro žáky ZŠ o ceny. Na čtyřech stanoviš-
tích poznají památky města a zároveň si osvojí související témata v němčině. 
Sraz: Horní nám., Infocentrum
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16:00  Raphael Schmitt: Behind ouerselves
 Georg Barbe: Nakaduli

Výstava fotografií německých studentů z Fachhochschule Bielefeld.
06.—30. 04. 2018, Caffé Trieste, Dolní náměstí 18

17:00  Jiří Přivřel: OktoBerlin
Raphael Schmitt und Georg Barbe: Olomouc

Výstava olomouckého fotografa Jiřího Přivřela a německých studentů 
z Fachhochschule Bielefeld.
06.—30. 04. 2018, Coffee Library + klubovny Knihovny UP, Biskupské nám. 18

SOBOTA 07. 04.

19:00  Swing it + SwingOLO
Koncert a tančírna

Swingová párty s koncertem swingové kapely z Regensburgu! Na reper-
toáru budou české, německé a anglické songy ze 30. – 50. let.

Restaurace fontána, Smetanovy sady 603 

PONDĚLÍ 09. 04.

09:00 Schneewittchen 
Režie: Thomas Freundner, D 2009, 60 min.,  
Film pro žáky ZŠ, německy s českými titulky

Sněhurka je v celé zemi nejkrásnější a to nejde pod nos její maceše. Zuřící 
královna se rozhodne půvabné princezny zbavit...
VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

11:00  Spielort Bibliothek 
Zážitková hodina němčiny pro ZŠ

Učit se německy s kolekcí deskových her naší knihovny není ani trochu nuda! 

VKOL, Bezručova 2, Německá knihovna

17:00  Literární mapa moravských německých autorů 
– Databanka
Přednáška

Co je moravská německá literatura a co bylo při jejím výzkumu již odhale-
no? Prof. Ingeborg Fialová představí významné autory moravské německé 
literatury a přečte ukázky z jejich děl.

VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

18:00  Studentenleben
 Divadelní představení

Krátké absurdní skeče ze života studentů, volně inspirované dílem němec-
kého komika Loriota.

Café Amadeus, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské nám. 4

19:00  F. Zaimoglu, G. Senkel: Černé panny
 Divadelní představení

Text současných německých autorů vznikl na základě autentických rozho-
vorů s muslimkami žijícími v Německu.

Divadlo na cucky, Dolní nám. 42

20:15  Vor der Morgenröte
Film
Režie: Maria Schrader, D, AUT, FR 2016, 106 min.,  
německy s českými titulky

Maria Schrader ve svém filmu ukazuje exilový život světoznámého židov-
ského spisovatele Stefana Zweiga. Příběh o ztrátě starého domova na 
útěku před nacismem a hledání toho nového, který ale nelze nalézt. 

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, filmový sál

ÚTERý 10. 04.

10:30  Zmizelí Romové a Romové dnes
Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu

Přednáška pro SŠ o romské menšině se zaměřením na romský holokaust. 
Projekce osobního příběhu pamětnice Emílie Machálkové. 

VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

16:45  Olomoucké přesahy 1919–1989 – Středoevropské
fórum Olomouc
Přednáška Prof. Pavla Zatloukala v rámci Societas Cognitorum

Je možné, aby se Olomouc, která v minulosti hrála i v oblasti výtvarného umě-
ní významnou nadregionální roli, pokusila o něco obdobného i v současnosti?

Aula FF UP, Křížkovského 10

18:00 Gregor Sander a Tereza Semotamová: Co by bylo
Autorské čtení a diskuse

Gregor Sander debutoval sbírkou povídek Ale já se tu narodil, za román 
Abwesend byl nominován na Německou knižní cenu. V Olomouci Sander 
představí nový román pojednávající o době NDR. 
Knihovna UP, klubovna Zmijozel, Biskupské nám. 1

STŘEDA 11. 04.

09:00 Auf Augenhöhe
Režie: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf, D 2016, 99 min.,  
Film pro SŠ, německy s českými titulky

Od smrti své matky žije desetiletý Michi v dětském domově. Hledá a najde 
svého otce, ale ten v žádném případě neodpovídá jeho představám… 
VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

09:00 Who am I
Režie: Baran bo Odar, D 2014, 105 min.,  
Film pro SŠ, německy s českými titulky

Benjamin je v reálném životě neviditelný outsider. To se změní poté, co se se-
tká s Maxem a jeho přáteli a založí spolu subversivní hackerskou skupinu Clay.

Divadlo na cucky, Dolní nám. 42

11:00  Proč je důležitá němčina
Přenáška pro SŠ

Přednáška se zabývá dřívějším a současným postavením němčiny v Evropě.

VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

11:00  Do Německa / Do Rakouska na zkušenou
Máte v plánu studovat, pracovat, anebo absolvovat stáž či jazykový kurz 
v Německu či Rakousku? Přijďte se podívat na informační setkání projektů.
Divadlo na cucky, Dolní nám. 42

16:00  Mirko Israel + Jennifer Voigt – vernisáž výstavy
11. 04. — 30. 04. 2018, Kavárna Druhý domov, Nábřeží 11

17:00 Vídeň a smrt
Přednáška žurnalistky Pavly Apostolaki

Nejzajímavější vídeňské hřbitovy, nejslavnější pohřební průvody a specifické 
pohřebními zvyky Vídeňanů.
VKOL, Bezručova 3, přednáškový sál

18:00 Bernhard Setzwein: Der böhmische Samurai
Autorské čtení

Nový román Berharda Setzweina je fascnující příběh rodiny Coudenhove
-Kalergi na pozadí evorpských dějin 1. poloviny 20. století.
Café 87, Denisova 47

19:30  Western
Film
Režie: Valeska Grisebach, D, AUT, BG 2017, 119 min.,  
německy s českými titulky, ČSFD 74 %

Meinhard je samotář, který nemá problém přijmout práci v zapadlém koutě 
Bulharska, kde německá parta dělníků buduje vodní elektrárnu. Mistrovská 
studie pohrávající si s prvky žánru westernu.

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, filmový sál + 21:10 Afterparty VERTIGO!

04.  04. — 11.  04. Exkurze pro školní třídy do výrobního závodu Miele technica s.r.o 
Přihlášky: renata.krizkova@miele.cz
Přihlášky na akce pro školy: nemeckaknihovna@vkol.cz
Jazz Tibet Restaurant – po celý týden v poledním menu výběr z německých, 
rakouských a švýcarských specialit
Black Stuff – po celý týden speciální nabídka německých piv
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