
  
 

 

 

TZ: Výstava Jaromíra 99 i světelná projekce předkrmem festivalu V centru 

Jeseník, 26. 8. 2020  

Letošní rok kultuře (a nejen jí) příliš nepřeje.  Již tradiční rychlebsko-jesenický festival 

V centru, tak jak jej známe ve své velikosti, se odehraje nejdříve příští rok, přesto se 

příznivci umění mohou těšit na česko-německou miniochutnávku. „Ozvěny festivalu 

V centru“ se uskuteční o víkendu 25.–27. září a jednoznačně nadchnou každého 

návštěvníka.   

První den odstartuje v Jeseníku ve 20.00 vzrušující a zábavnou premiérou divadelního 

projektu Franka Sauera „Im Altvaterberg“ („V Pradědu“). Adaptace známé pověsti se 

postupně odehraje na pěti místech v centru, každá ze scén bude přitom provedena v jiném 

žánru. V regionu již známý herecký soubor Dramatky se tak představí v reportáži, telenovele, 

opeře aj. Celou hru přitom dokreslí ještě další tanečnice, zpěvačka, ale třeba i kostýmy, které 

byly navrženy společně s grafikem Filipem Raifem.  

Po inscenaci bude ve 21.00 následovat videomapping na Vodní tvrzi. Pokud nevíte, co si 

pod tím představit, vzpomeňte si na světelné projekce na historické památky v centru Prahy, 

které vždy lákají tisíce lidí. Světla a hudbu na budově jesenického muzea budou dirigovat 

Kaplan, Berzon (hudba) a umělkyně ze Skotska Francis Sanders (videomapping).   

Celý sobotní program se odehraje v Tančírně v Račím údolí, kde se uskuteční například 

workshopy pro rodiny s dětmi k výstavě Jaromíra 99, samotná výstava a koncert Letní kapely. 

Tradiční festivalová afterparty bude ve výletní hospůdce Isolde. A nakonec den otevřených 

dveří v Našem domě (bývalé budově městské knihovny) se uskuteční v doprovodu 

mnichovské umělkyně Lucii Dellefant, jež zde iniciovala participativní projekt, v neděli.  

Aktuální informace k festivalu najdete na webu: imzentrum.eu nebo na facebooku V centru 

/ Im Zentrum. Program je přiložen k TZ.   

 

Česko-německý festival V centru / Im Zentrum a další umělecké události s ním spojené 

pořádají Pilotraum01 e.V., artcircolo (Serafine Lindemann), Světakraj z.s. (Zdeňka 

Morávková) a MKZ Jeseník. 

 

 

Mgr. Markéta Turková  

PR festivalu Im Zentrum (ČR) 
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Program: Ozvěny festivalu V centru 

od 25. 9. do 27. 9. 2020  

 

Pátek, 25. 9., Jeseník  

20.00 Im Altvater 

umělecko-divadelní inscenace  

Frank Sauer a Dramatky  

 

21.00 videomapping na Vodní tvrzi (Vlastivědné muzeum Jesenicka) 

světelně-hudební projekce  

Kaplan, Berzon & Sanders  

 

Sobota, 26. 9., Račí údolí  

14.00-16.00: workshop k výstavě Jaromíra 99  

kurátorský workshop vhodný pro rodiny s dětmi 

 

20.00-21.30: Letní kapela 

koncert hudebního uskupení Jaromíra Švejdíka (Jaromír 99) v Tančírně v Račím údolí  

výstava Jaromíra 99  

následuje afterparty ve výletní hospůdce Isolde v Račím údolí  

 

Neděle, 27. 9., Jeseník  

11.00: Den otevřených dveří v Našem domě 

návštěva bývalé knihovny města Jeseník, v níž se od roku 2019 uskutečňuje participativní 

projekt mnichovské umělkyně Lucie Dellefant s názvem Náš dům.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Česko-německý festival V centru / Im Zentrum a další umělecké události s ním spojené 

pořádají Pilotraum01 e.V., artcircolo (Serafine Lindemann), Světakraj z. s. (Zdeňka 

Morávková) a MKZ Jeseník. 

 
 


