
         

Festival 
živé literatury
literatura žije! PR

OG
RA

M

Středa 23. 4.
Lannova tř. 
11.00  Kresba největšího komiksu ve městě
14.00 - 16.00 výrazový tanec na poezii
Centrum  
12.00 - 17.00 v průběhu dne čtení na různých místech města
Náměstí 
13.00 - 18.00  - kniha pro každého (s literární první pomocí)
  - příběh města (kolemjdoucí píšou příběh dnešního dne)  
  - zážitkové literární budky
  - nechtěné slovo výstava
Solná brána 
12.00 – 18.00  záchodová poezie, výstava poezie ze záchodů 
stylově v „nejpočůranější uličce města“
Literární kavárna Měsíc ve dne
9.00 – 17.00  nechtěné slovo výstava
14.00 - 17.00  čtení potmě – i bez zraku si jde literaturu užít! S nevidomými 
průvodci Markem a Jirkou zkusíte číst Werichovo Fimfárum v braillově 
písmu s audio nahrávkou. Kluci se můžou věnovat vždy třem lidem, proto 
může být vstup na časové vstupenky. 
17.00 Jan Cempírek  - Tanec posledního dne, křest nové e-knihy
17.30 e-knihy umíme to s nimi?  Petr Čmerda Nakladatelství Drift(e)Boks
17.50 Šumava elektronická – představení regionální šumavské literatury
18.10 Kohoutí kříž - Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny 
prezentuje e-projekt na znovuobjevení jihočeské sudetské literatury
19.00 Jiří Hájíček – autorské čtení jednoho z nejlepších současných 
jihočeských autorů
19.40 Miroslav Boček – autorské čtení další jihočeské literární hvězdy

 Čtvrtek 24.4.
Lannova tř.  
11.00 – 17.00 Kresba největšího komiksu ve městě
12.00, 14.00, 16.00 výrazový tanec na poezii
Centrum 
12.00 -17.00  v průběhu dne čtení na různých místech města 
Náměstí  
11.00 -  18.00  - kniha pro každého (s literární první pomocí)
         - příběh města (kolemjdoucí píšou příběh dnešního dne)  
                      - zážitkové literární budky
                      - nechtěné slovo výstava
Solná brána  
12.00 – 18.00  záchodová poezie, výstava poezie ze záchodů, 
stylově v „nejpočůranější uličce města“
Parčík před Filharmonií (roh Kněžská/Karla IV.) 
12.00 – 17.00 cizinci čtou v rodném jazyce, dnes je mezinárodní den proti 
rasizmu, ve městě s námi žije mnoho zajímavých cizinců, představí svou 
literaturu
Park Na sadech (u kruhové fontány) 
16.00  Bezdomovecké divadlo

Literární kavárna Měsíc ve dne
9.00 – 17.00 nechtěné slovo výstava
11.00 - 17.00 čtení potmě – i bez zraku si jde literaturu užít! S nevidomými 
průvodci Markem a Jirkou zkusíte číst Werichovo Fimfárum v braillově 
písmu s audio nahrávkou. Kluci se můžou věnovat vždy třem lidem, 
proto může být vstup na časové vstupenky 
17.00 - 18.30  komiksový časopis KIX – workshop Jiřího Franty 
a Davida Bohma, předních českých výtvarníků
18.30 - 20.00 Jiří H. Krchovský autorské čtení
20.00 Literární Šleh s Petrem Placákem
21.30 Em Rudenko, dělnická veš, svědící intelektuál představí sbírku 
„Mé ranní prohry”

Pátek 25.4.
Lannova tř.  
11.00 – 17.00 Kresba největšího komiksu ve městě
12.00, 14.00, 16.00 výrazový tanec na poezii
Centrum 
12.00 -17.00  v průběhu dne čtení na různých místech města 
Náměstí  
11.00 -  18.00    - kniha pro každého (s literární první pomocí)
                        - příběh města (kolemjdoucí píšou příběh dnešního dne)  
                        - zážitkové literární budky
                        - nechtěné slovo výstava
Solná brána  
12.00 – 18.00 záchodová poezie, výstava poezie ze záchodů, 
stylově v „nejpočůranější uličce města“
Kostel Svaté rodiny 
16.00 - 18.00 Čtení (s Jobem) o bolesti i naději 
(příchozí se mohou zapojit do čtení)
16:00 - 16:15 - úvod
16:15 - 17:00 - kapitola 1.-14.
17:00 - 17:30 - kapitola 15.-24.
17:30 - 18:00 - kapitola 25.-34.
18:00 - 18:30 - kapitola 35.-42.
Literární kavárna Měsíc ve dne
9.00 – 17.00 nechtěné slovo výstava
11.00 - 16.30  čtení potmě – i bez zraku si jde literaturu užít! 
S nevidomými průvodci Markem a Jirkou zkusíte číst
 Werichovo Fimfárum v braillově písmu s audio nahrávkou. 
Kluci se můžou věnovat vždy třem lidem, proto může být 
vstup na časové vstupenky 
17.00 Dětem do ouška a všem pro radost 
– čtení a workshop pro děti do 8 let
18.00 Martin C. Putna autorské čtení
19.30 Autorská čtení - Klement Václav Lakatoš, 
Miroslav Pech, Kateřina Bolechová, Alžběta Stančáková, 
Petr Štengl, Ondřej Hložek
22.30  Hayzl gallery - vernisáž výstavy Sylvie Minkové
23.00  Audiovizuální performance SATINSKY


