6. KVĚTNA
UMĚLECKÉ CENTRUM UP (KONVIKT) | PARKÁN
Na parkánu Konviktu vyroste v pondělí 6. května majálesový
divadelní stan nabitý dvoudenním programem. Těšit se můžete na divadlo, slam poetry, improvizační battle, stand up
comedy i koncerty. Dojde i na filmovou projekci pod širým
nebem nebo speciální majálesovou edici oblíbeného Hospodského kvízu. K tomu Vertigo bar, chill out zóna a hlavně
nádherné prostředí Konviktu.
16:00–16:40
17:00–17:40
18:00–19:20
19:30–21:00
21:00–23:00
23:00–02:00

Vystoupení studentů Dramaterapie
Nabalkoně – Wild(e) večer s Filipem aneb Jak
je důležité míti kabaret
Slam Poetry (Bob Hýsek a koletiv)
Hospodský kvíz – Majáles UP speciál
Zaparkuj kino: Big Lebowski
Killiekrankie (koncert + after party)

JAZZ TIBET CLUB
Již několik let je dobrým zvykem, že majálesové veselí
zasáhne i Jazz Tibet Club v rámci benefičního koncertu. A ani
letos tomu nebude jinak. Již odpoledne se můžete těšit na
Swingovou tančírnu pro všechny věkové kategorie. Na ni
pak večer navážou koncerty kapel Billow a Cold Cold Nights.
Vstup na swingovou tančírnu je volný, na dvojkoncert je
vstupné 70 Kč, přičemž celý výtěžek z koncertu poputuje na
konto olomoucké neziskové organizace Pamatováček, která
se věnuje lidem s Alzheimerovou chorobou.
17:00–19:00
19:30–20:30
21:00–22:30

Swingová tančírna se Swingstones
Billow
Cold Cold Nights

KAPLE BOŽÍHO TĚLA (KONVIKT)
V rámci majálesu se vám v tomto netradičním prostředí
s kouzelnou atmosférou představí orchestr tvořený nadšenými hudebníky z řad studentů univerzity. Během vystoupení zazní především filmová hudba. Pro každého fanouška
popkultury povinnost!
19:30–21:00

Orchestr Univerzity Palackého

BEZRUČOVY SADY
Zúčastněte se benefičního běhu na podporu aktivit neziskové organizace Maendeleo. Registrace bude probíhat od
16:30 na Konviktu, startovné činí 50 Kč. Čeká na vás 5 km.
17:00–18:00

Parkem za párkem

•

program

•

7. KVĚTNA
AREÁL KNIHOVNY UP | NÁDVOŘÍ ZBROJNICE
Majálesové veselí promění 7. května nádvoří knihovny v místo plné skvělé hudby, dobrého jídla a pití a dalšího zábavného programu, který rozhodně stojí za to zažít. K tomu dobré
jídlo a pití nebo virtuální realita v Coffee Library.
             13:00
13:45–14:00
14:00–14:50
15:20–16:05
16:35–17:25
17:50–18:35
19:00–19:50
20:25–21:25
21:25–22:20
22:20–23:30

Korunovace královny majálesu a start průvodu
Příchod průvodu – zahájení majálesu
The Complication
Froples
Erika Stárková & Band
Korben Dallas (SK)
The Atavists
P.S.H.
Fireshow Cascabel
Mydy Rabycad

KNIHOVNA UP
V místech, kde normálně studujete, tentokrát budete
moci nakupovat na DizajnTrhu, zhlédnout výstavu a vernisáž
vítězů studentské fotosoutěže či se nechat potetovat.
10:00–20:00
13:00–19:00
14:00–20:00
16:10–16:30

Výstava Iga Artist (klubovna Zmijozel)
Majálesový DizajnTrh (přízemí)
Hand poke & henna tattoo (Zmijozel)
Vernisáž „Popkultura kolem nás“ (přízemí)

BISKUPSKÉ NÁMĚSTÍ / WURMOVA
Prostory před budovou Zbrojnice ožijí prezentacemi studentských a neziskových organizací. Nebudou chybět ani
kreativní workshopy, sportovně-relaxační aktivity, půjčovna
deskových her nebo také chillout zóna, abyste si naplno
mohli užívat majálesové pohody.
14:00–19:00
•
Interaktivní prezentace 20+ neziskových organizací
a 30+ studentských organizací
•
Workshopy | Olomoucká dílna a Chaoscompany

Chill Out Zóna | Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor,
KUMO – Czech Hookah Club & Red Bull
Outdoorové aktivity | Bulzajz (házení seker), Centrum APA,
Apokalips (Pole Dance Studio), Slackline Olomouc, University Shields Olomouc, Akademik sport centrum UP, Rekola,
OWL Longboards, Graffiti Jam s Ticho 762 ad.

UMĚLECKÉ CENTRUM UP (KONVIKT) | DIVADELNÍ SÁL
V příjemném prostředí divadelního sálu, který najdete v nejvyšším patře Uměleckého centra UP na Konviktu, se můžete
těšit na vyhlášení výsledků Literární soutěže pro studenty
UP. Přijďte pogratulovat nejlepším tvůrcům z řad studentů
univerzity, kteří jednou možná napíšou i bestseller.
10:00–11:15
Literární soutěž pro studenty UP
		Vyhlášení výsledků 25. ročníku

UMĚLECKÉ CENTRUM UP (KONVIKT) | PARKÁN
Na parkánu Konviktu můžete v majálesovém stanu nabitém
dvoudenním programem pokračovat v rozjeté divadelní
party. Těšit se můžete na divadlo, slam poetry, improvizační
battle, stand up comedy i koncerty.
15:00–16:00
16:00–16:40
17:00–17:40
18:00–20:00
20:00–22:00
22:00–02:00

Po škole: Život XYZ
Jiří Charvát: Mind-up Comedy
Géryk ft. Studnička (Comedy Underground)
Improshow: O.LI.V.Y. vs. B.I.Z.O.N.I.
Pavouk Čichal Salám (koncert)
Nic Robertson & Nebo Chekay (DJs, afterparty)

KINO METROPOL
Kino Metropol v samotném centru historické části města je
posledním klasickým kinem v Olomouci. Vzniklo už v roce
1933. Ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42
pro vás v tomto ojedinělém prostoru připravujeme FuckUP
Night – setkání, během kterých známé osobnosti mluví
o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly.
19:00–21:00

FuckUP Night Olomouc vol. 3

		

a důchodce: 100 Kč. Vstupenky na místě.

		Cena: 150 Kč, cena pro Vaultery, studenty 		

www.majalesolomouc.cz

