
PROGRAM

TROJHALÍ

ÚTERÝ 15. 7. – ARCELORMITTAL STAGE 
16.30–17.30 Vołosi [PL]
19.30–20.30 Adam Mišík
22.30–23.30 Ondřej Brzobohatý

ÚTERÝ 15. 7. – NOVÁ KAROLINA STAGE 
15.00–15.45 AM Gospel
18.00–19.00 Úspěch
21.00–22.00 Pipes and Pints
00.00–01.00 Hentai Corporation

STŘEDA 16. 7. – ARCELORMITTAL STAGE 
16.30–17.30 Orkiestra św. Mikołaja [PL]
19.30–20.45 Vašo Patejdl & Ewa Farna s Rozhlasovým Big Bandem 

Gustava Broma
22.30–23.30 Michal Hrůza

STŘEDA 16. 7. – NOVÁ KAROLINA STAGE 
15.45–16.30 Blues‘n‘Bass
18.15–19.00 Pavel Helan
21.00–22.30 Fanfaraï [FR]
23.30–01.30 DJ Click [FR]

LOUKY U NOVÉ KAROLINY

ÚTERÝ 15. 7. – HITRÁDIO ORION STAGE
13.00–14.00 Ay Fly 

pro děti 
14.00–14.25 GOODFEEL TRIBE 

parkour, free running, breakdance show
14.30–14.55 Ay Fly 

training pro dospělé
15.00–15.40 Roots Company 

street dance
15.45–16.30 Noriyuki Sawa – Vlkoryb 

představení s obří loutkou
16.30–16.55 GOODFEEL TRIBE 

parkour, free running, breakdance show
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17.00–17.25 Tae-bo
17.30–18.00 La Putyka 

akrobatická show
18.00–18.25 Port de bras
18.30–19.00 Easy Dance
19.00–19.30 La Putyka 

akrobatická show

STŘEDA 16. 7. – HITRÁDIO ORION STAGE
13.00–13.55 Ay Fly 

pro děti
14.00–14.25 Ay Fly 

training pro dospělé
16.00–16.25 La Putyka 

akrobatická show
16.30–16.55 Fat burner
17.00–17.25 GOODFEEL TRIBE 

parkour, free running, breakdance show
17.30–18.15 Noriyuki Sawa – Vlkoryb 

představení s obří loutkou
18.15–18.55 Dancepoint
19.00–19.25 La Putyka 

akrobatická show
19.30–19.55 GOODFEEL TRIBE 

parkour, free running, breakdance show
20.00–20.25 Port de bras
20.30–20.50 Easy Dance
20.50–21.30 Joan Català [ES]

STAN ARCELORMITTAL TANEC PRO ŽIVOT
Ve stanu ArcelorMittal Tanec pro život na vás čeká taneční party, na které 
se nejen báječně pobavíte, ale zároveň pomůžete dobré věci. Jak je to 
možné? Profesionální tanečníci vás naučí parádní choreografii. Podle toho, 
jak úspěšně napodobíte jejich pohyb, získáte body, které ArcelorMittal 
převede na peníze. Ty pak budete moci poslat jednomu ze tří neziskových 
projektů na Ostravsku. O vaši přízeň se bude ucházet Český červený kříž, 
který chce pořídit lehátka, vysílačky a vybavení pro lékaře. Druhým ucha-
zečem je vzdělávací projekt pro mateřské školky zaměřený na bezpečnost, 
který připravují spolu s Kiwanis klubem Klauni z Balónkova. Třetím je pro-
jekt záchrany ohrožených druhů rostlin Svazu ochránců přírody Salamandr.



OC FORUM NOVÁ KAROLINA

ÚTERÝ 15. 7. – FORUM STAGE (2. patro)
11.30 -12.15 Café Industrial
13.00–13.45 René Souček
14.30–15.15 David Stypka
16.00–16.45 Nevermore a Kosmonaut
17.30–18.15 2-R
19.00–19.45 IAN

ÚTERÝ 15. 7. – COSTA COFEE (přízemí)
12.15–13.00 The Places
15.15–16.00 Mlčeti dřevo
18.15–19.00 René Souček

ÚTERÝ 15. 7. – U KAROLINKY (1. patro)
13.45–14.30 Outsiders
16.45–17.30 Marow

STŘEDA 16. 7. – FORUM STAGE (2. patro)
11.30–12.15 VKV
13.00–13.45 Seiftiú
14.30–15.15 Dekolt
16.00–16.45 Noisy Pots
17.30–18.15 Jelen
19.00–19.45 Owl of the swamp [AUS]

STŘEDA 16. 7. – COSTA COFFEE (přízemí)
13.45–14.30 Žamboši  
16.45–17.30 KaCZi 

STŘEDA 16. 7. – U KAROLINKY (1. patro)
12.15–13.00 KaCZi  
15.15–16.00 Windy  
18.15–19.00 Seiftiú  

PROGRAM

Administrator
Lístek s poznámkou
Davis Stypka & Bandjeez

Administrator
Lístek s poznámkou
Nevermore & Kosmonaut



JANTAROVÁ ULICE

ÚTERÝ 15. 7.
13.45–14.30 Off Axis
15.45–16.30 Outsiders
18.45–19.30 The Places
20.15–21.00 Marow

STŘEDA 16. 7.
15.00–16.00 BandaBand
17.00–17.30 Žamboši
18.45–19.30 Windy

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

STŘEDA 16. 7.
14.15–15.00 Joan Català [ES]
15.00–16.00 Festivalový průvod

 

AKREDITACE NA COLOURS OF OSTRAVA 

Výměnou za lístek se můžete nechat „opáskovat“ na festival Colours  
of Ostrava, a vyhnout se tak frontám. Akreditační místo bude otevřeno 
v OC Nová Karolina ve středu a ve čtvrtek od 14.00 do 21.00 hodin. 

PROGRAM

Administrator
Lístek s poznámkou
12.00–12.45  FiHa



BARVY V POHYBU

V prostoru mezi Forem Nová Karolina a Trojhalím nabízíme sportoviště 
s bohatou nabídkou pohybových aktivit, workshopů, turnajů či profesio-
nálních sportovních show. K dispozici je snad vše, na co si jen sportsmani 
mohou vzpomenout. Například: plážový volejbal, zorb fotbal, badminton, 
pétanque, bungee trampolíny, bludiště. Vyzkoušet si můžete i hry, které se 
dosud v Česku nezabydlely. Třeba disc golf, holandský billiard, americký 
cornhole nebo švédský kubb. Na své si přijdou i hračičkové, kterým stačí 
české kostky a domino. Stavět se bude nejvyšší věž, nejdelší dráha či 
nejhezčí obrazec. Pro ty, kteří raději trénují mozkové závity, je připravena 
herní zóna s množstvím deskových her. 

SPORT POINT
Půjčovnu sportovního náčiní najdete ve SPORT POINTU u Fora Nová Karoli-
na. Tam si můžete zarezervovat i konkrétní sportoviště na konkrétní čas. 

ÚTERÝ 15. 7. – WORKSHOPY
15.00–15.40 Parkour workshop – lešení a překážky
17.00–17.25 Power Joga 
18.00–18.25 Pilates 
17.30–18.15 Parkour workshop – lešení a překážky

ÚTERÝ 15. 7. – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
12.00–13.00 Beach voleyball pro dospělé 

ukázka + trénink pro příchozí
13.00–14.00 Beach voleyball pro děti 

ukázka + trénink pro příchozí
14.00–15.00 Volné hřiště pro návštěvníky festivalu
15.00–16.00 Colours minivolejbal 

ukázka, soutěže, hry pro děti
16.00–17.00 Beach voleyball pro děti 

ukázka + trénink pro příchozí
18.00–19.00 Beach voleyball 

exhibice reprezentantů ČR

STŘEDA 16. 7. – WORKSHOPY
16.00–16.40 Parkour workshop
17.00–17.25 Power Joga 
18.30–18.55 Parkour workshop
20.00–20.25 Pilates



BARVY V POHYBU

STŘEDA 16. 7. – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
12.00–13.00 Beach voleyball pro dospělé 

ukázka + trénink pro příchozí
13.00–14.00 Beach voleyball pro děti 

ukázka + trénink pro příchozí
14.00–16.00 Volné hřiště pro návštěvníky festivalu
16.30–17.30 Colours minivolejbal 

ukázka, soutěže, hry pro děti
18.00–19.00 Beach voleyball 

exhibice reprezentantů ČR

DUHOVÉ PLAVENÍ
Zažijte Ostravu trochu jinak! Díky vodáckému klubu Kaskády si můžete 
město prohlédnout z kánoe či raftu. Plavidla budou vyjíždět mezi devátou 
a osmnáctou hodinou od hradní lávky na Černé louce. První trasa povede 
k Nové radnici a její absolvování potrvá zhruba půl hodiny.  Druhá trasa 
povede do Koblova. Její zdolání potrvá přibližně hodinu, a to v závislosti 
na průtoku řeky a šikovnosti posádky. Plavbu můžete absolvovat sami 
nebo se zkušeným průvodcem. Na místě bude probíhat i krátká vodácká 
instruktáž. U plaveb s doprovodem se neplatí kauce.

CENÍK 

Samostatná jízda Jízda s průvodcem

Trasa č. 1 70 Kč/osoba 170 Kč/osoba

Trasa č. 2 140 Kč/osoba 340 Kč/osoba

KAUCE ZA PLAVIDLO (U SAMOSTATNÉ JÍZDY)

Kánoe 500 Kč

Raft 1 000 Kč

OBJEVUJTE KRÁSY OSTRAVSKÉHO REGIONU A BESKYD NA KOLE!
Naplánovali jsme cyklotrasy v Ostravě i Beskydech. A protože na kole 
je důležité dodržovat pravidelný pitný režim, na trasách jsou vyznačeny 
hospody, v nichž můžete sbírat samolepky do festivalových pasů za vypitá 
piva Radegast nebo Birell. Za pět vypitých piv si pak ve sportovním areálu 
u Nové Karoliny můžete vyzvednout dárek. Festivalové pasy spolu s map-
kou tras jsou k dispozici ve SPORT POINTU. 



BARVY V POHYBU

Sportujte kdykoliv a kdekoliv s novou aplikací Sportuj v Ostravě!
V aplikaci najdete i sportovní akce Festivalu v ulicích. 

CZECH MUSIC CROSSROADS

Zveme vás na showcasové (ukázkové) koncerty jedenácti českých kapel, 
které vybrali čeští publicisté coby reprezentační vzorek pro výkvět světové 
hudební odborné veřejnosti – novináře, vydavatele a organizátory festiva-
lů. Všichni se v Ostravě sejdou ve středu 16. 7., aby diskutovali o tom, jaká 
hudba má šanci se prosadit v zahraničí. 

Vstupenky na večer se všemi jedenácti třicetiminutovými koncerty, které 
proběhnou v ostravských klubech Cooltour a Marley, bude možno za pou-
hých 100 Kč zakoupit na místě před začátkem. 

Program showcasových koncertů Czech Music Crossroads:

STAGE 1 – COOLTOUR
17.00–17.30 Beata Bocek
18.30–19.00 Vertigo 
20.00–20.30 Marta Töpferová & Tomáš Liška – Milokraj 
21.30–22.00 Clarinet Factory 
23.00–23.30 Jitka Šuranská
00.30–01.00 Kittchen



CZECH MUSIC CROSSROADS

STAGE 2 – KLUB MARLEY
17.45–18.15 Bezobratři
19.15–19.45 Nylon Jail 
20.45–21.15 Čankišou 
22.15–22.45 Dva
23.45–00.15 Vložte Kočku

GASTROFESTIVAL 

JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO
Máte rádi místní speciality? Pak nepřijdete zkrátka ani na Festivalu v uli-
cích. Letos poprvé nabídne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem gas-
trofestival, na kterém se budete moci seznámit s regionálními specialitami. 
Gastrofestival je vyvrcholením projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 
a bude probíhat v ostravském Trojhalí. Těšit se můžete na ukázky vaření, 
ochutnávky a soutěže. Provázet vás přitom bude známý kuchař a gurmán 
Ivan Vodochodský. Láska prochází žaludkem! Věřte, že v Moravskoslez-
ském kraji uspokojíte všechny své chuťové buňky a do jeho regionálních 
pochoutek se zamilujete na první „kousnutí“. 

ÚTERÝ 15. ČERVENCE
11.00–11.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
13.00–13.30 Barmanská show Martina Fogeltanze
15.00–15.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
16.00–16.30 Slavnostní předání cen kulinářské soutěže o nejlepší  

regionální recept „Jak šmakuje Moravskoslezsko“
18.00–18.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
19.00–19.30 Barmanská show Martina Fogeltanze
20.30–21.00 Barmanská show Martina Fogeltanze

STŘEDA 16. ČERVENCE
11.00–11.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
13.00–13.30 Barmanská show Martina Fogeltanze
15.00–15.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
17.30–18.00 Slavnostní předání cen „Regionální potraviny“
18.00–18.30 Gastro show s Ivanem Vodochodským
19.00–19.30 Barmanská show Martina Fogeltanze
20.45–21.15 Barmanská show Martina Fogeltanze



GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNER: PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
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FANFARAÏ
Sršatá kosmopolitní kapela z Francie dosahující bez otálení vražedných temp. 
Originální kombinace dechovky, severoafrické hudby, jazzu, latiny a funku. 

ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA
Legendární polská skupina, která už více než čtvrtstoletí dokazuje, že lidová 
hudba se dá i na starobylé akustické nástroje hrát moderně. Vášnivé instru-
mentální mistrovství doplňují bohaté vokální harmonie a především syrový 
bílý hlas – expresivní pěvecká technika rozšířená i v sousedních zemích.

VOŁOSI
Polský smyčcový kvintet na speedu. Neuvěřitelně energický, naoko hraný 
souboj tradice a klasiky Valachů dobývá Evropu, všude s toutéž otázkou: 
Je to vůbec možné? Během okamžiku dokáží Vołosi z lyricky hladivých 
minimalistických pasáží přejít do energického výbuchu, spontánně se 
rozvášnit a v tu chvíli nadobro rozmetat poslední zbytky hranice dělící 
minulost od současnosti. 

OWLS OF THE SWAMP
Písničkář Pete Uhlenbruch a jeho akustický indie folkový export z Austrálie.

EWA FARNA & VAŠO PATEJDL S ROZHLASOVÝM BIG BANDEM  
GUSTAVA BROMA
Špičkový orchestr a za jeho zády speciální hosté, které s big bandem 
v zádech obvykle nevídáme. Známé hity v unikátních aranžích. 

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
Muž mnoha tváří. Renesanční umělec, jedna z nejnadanějších osobností 
nastupující tuzemské hudební generace. 

MICHAL HRŮZA
Jeden z nejvýraznějších tuzemských skladatelů popmusic a nejcharisma-
tičtějších interpretů, český Bruce Springsteen.  

ADAM MIŠÍK
Jeden z deseti nejlepších domácích nováčků roku 2013 podle hudebního 
serveru iReport, objev roku 2013 podle hudební TV Óčko. Prestižní český 
hudební web Badzone.cz ho doporučuje jako jednoho z nejtalentovanějších 
českých interpretů. 

HLAVNÍ HVĚZDY



PAVEL HELAN
Vtipná a svěží písničkářská show v podání finalisty soutěže Česko-Sloven-
sko má talent. 

PIPES AND PINTS
Pražští Pipes and Pints, za jejichž mikrofonem stojí Američan Syco Mike, 
patří mezi špičku tuzemské punkové scény. Poznávacím znamením kapely 
jsou skotské dudy, na které hraje zakladatel formace Vojta Kalina. 

HENTAI CORPORATION
Česká thrash rock’n’rollová kapela z Prahy pověstná nevídanou zběsilostí 
svých živých vystoupení, nápaditými instrumentálními linkami a skvělým 
vokálem excentrického frontmana Radka Škarohlída. 

NORIYUKI SAWA – VLKORYB
Pohádka o Červené karkulce, která není tak úplně Karkulkou, velké rybě, 
která není jenom rybou a nebezpečných ninja bojovnících. Vítejte v japon-
ské pohádkové říši! 

CIRK LA PUTYKA
Soubor, který patří mezi špičky tzv. nového cirkusu, jenž překračuje hra-
nice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem 
a sportem. Na Festivalu v ulicích uvede představení s názvem Slapstick 
sonata, které spojuje vrcholnou akrobacii s Mozartovými sonátami a gro-
teskní komedií éry němého filmu a vytváří doslovnou kombinaci vrcholné-
ho umění a populární kultury. 

JOAN CATALÀ 
Katalánský umělec představí show kombinující nový cirkus, tanec a diva-
dlo, rušící hranice mezi jevištěm a diváky. Dílo, které vzniklo na základě 
pozorování řemeslné práce a studie těla. Dialog člověka s přírodou, 
efemérní rituál a zážitek přinášející zvláštní magnetismus. 

NENECHTE SI UJÍT FESTIVALOVÝ PRŮVOD!
Jedním z tradičních vrcholů Festivalu v ulicích je průvod městem. Jeho sou- 
částí jsou tanečníci, bubeníci, herci na chůdách, loutky, muzikanti a další 
umělci. Průvod vyjde z ostravského Masarykova náměstí ve středu v 15.00 ho- 
din. Pestrobarevná podívaná korunuje bohatý program festivalu a v jednom 
okamžiku názorně demonstruje, jak lze různé oblasti umění živě propojovat 
a jak žánrově pestrou přehlídkou Festival v ulicích je. Z centra moravskoslez-
ské metropole se pro tu chvíli stává skutečné umělecké centrum republiky.

HLAVNÍ HVĚZDY



DOPROVODNÝ PROGRAM 

Není-li uvedeno jinak, najdete aktivitu ve venkovních prostorách  
Nové Karoliny.

HUDEBNÍ ULIČKA
Výrobci hudebních nástrojů i hráči vás zasvětí do světa hudebních nástrojů. 
Ukázky výroby, jamy, workshopy.

GOODFEEL TRIBE 
Tanečně akrobatická skupina, která vám nabídne prezentaci Parkouru 
a Free Runningu, z níž vám bude doslova padat brada. Vychutnat si přitom 
budete moci i vystoupení držitele světového rekordu ve skoku na jedné 
ruce ve stojce, zapsaného v Guinnessově knize rekordů.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET SVOU KREATIVITU!
Viva Ostrava pro vás přichystala Cestu životem. Plněním deseti malých 
symbolických úkolů, si můžete ověřit, jakým způsobem se díváte na svět 
a jak se stavíte k životním situacím. Pokud vám naše hra prozradí něco,  
co jste zatím netušili, budeme rádi.  

UVAŘTE SI VLASTNÍ CAPPUCCINO
Víte, co všechno se dá dělat s upraženou kávou? Dozvíte se to díky díky 
rodinné pražírně Laura coffee. Uvidíte nejen nejrůznější alternativní 
přípravy kávy, ale třeba i to, jak jednoduše a za pár sekund vytvořit krásný 
obrázek pomocí latte art. Budete mít možnost osahat si práci baristy 
na profesionálním stroji, a to v soutěži Barista cup v ulicích.

KUKY – DĚTSKÝ KLUB 
Pokud by vás nenapadlo, jak v množství okolní zábavy zabavit vaše dítě, 
není nic jednoduššího než si jít hrát do dětského klubu Kuky. Společně si 
můžete vyrobit vlastní kreativní balónek a na čerstvém vzduchu prožít pár 
dětských chvilek. 
 
HLEDÁME RODIČE
Festival v ulicích podporuje kampaň „Hledáme rodiče“. Všechny zájem-
ce o pěstounskou péči zveme do Jantarové ulice do stánku kampaně. 
Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně 
důležitá možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České repub-
lice však žije více než 9 000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi 
evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené 
rodinné prostředí. 



DOPROVODNÝ PROGRAM 

HUDEBNÍCI V ULICÍCH
Ulice Ostravy oživí všudypřítomní muzikanti.

PAPÍROVÁ OSTRAVA
Vyzkoušejte si skládání Origami s mistry papírového umění a vyzdobte 
svými výtvory ulice Ostravy.

OSTRAVSKÉ MUZEUM
Ve středu 16. 7. pro vás pracovníci muzea na Masarykově náměstí pořádají 
tvůrčí workshopy a dílny.

ŽIVÝ JUKEBOX
Vyberte si píseň jako v Jukeboxu a muzikanti vám ji živě zahrají.

OSTRAVSKÁ RIKŠA
Ostravská rikša vám umožní projet Festival v ulicích na šlapacích čtyřkol-
kách. Prima zábava pro celou rodinu!

DŮM UMĚNÍ – GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Živo bude i na Jurečkově ulici u jedné z nejkrásnějších funkcionalistických 
staveb v regionu (u tramvajové zastávky Elektra), kde pro vás galerie 
připravila ochutnávku hudebního umění. 

15. 7., 16.00 Sothein – Psychedelická hudba, která vás odnese do jiných 
krajin, bez chemie, jen tak. 

15. 7., 18.00 Pure Cityzen – Z nekonečných výšek zpětných vazeb 
do dunivého ticha podmořských hloubek. Ze světa hučících 
úlů mezi svižně obměňovaný tok kytarových rifů. 

16. 7., 16.00 Mamalör – Klezmer po ostravsku. Housle, harmoniku, flét-
nu, kytaru a perkuse doprovází zpěv herečky ostravského 
divadla Komorní scéna Aréna Terezy Cisovské. 

16. 7., 18.00 Urband – Pouliční šraml, který nasaje píseň do svého kos-
titřasného soukolí a semele ji do podoby, která připomíná 
řev vycházející z podezřelého lokálu po zavíračce. Můžete 
se dočkat ruských mafiánských písní, dekadentních valčí-
ků, patetického blues či skřípajícího jazzu.





ArcelorMittal 
stage

NOVÁ KAROLINA  
stage

Zóna a stage 
Hitrádia ORION

ArcelorMittal  
Tanec pro život

Dětská zóna

REEBOK 
tělocvična

Nový cirkus

Chill out zóna

FORUM stage

Cena 
J. Chalupeckého

Hudební ulička

Občerstvení



BOHATÝ PROGRAM  
PRO CELÉ RODINY
HUDEBNÍ HVĚZDY  
Z CELÉHO SVĚTA

PLAVENÍ PO OSTRAVICI
CYKLOTRASY

SPORTOVNÍ AKTIVITY I SHOW
GASTROFESTIVAL
DĚTSKÝ PROGRAM

A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ…

15/16/2013
OSTRAVA CENTRUM 

NOVÁ KAROLINA A TROJHALÍ

VSTUP ZDARMA – DĚKUJEME PARTNERŮM!

www.festivalvulicich.cz


