VÝSTAVY
pátek a sobota 9:00–21:00, neděle 10:00–16:00
Chrudoš Valoušek: Top Pop
Průřez tvorbou linorytce a obtiskovače prapodivné
skutečnosti. Dekorativní i provokativní struktury, černé
i pestré hlavy, ztráty i nálezy. Máma Toyen a táta Zrzavý.
Výstava / Galerie U Radnice
Poslední bobr v Čechách:
utajené skutečnosti
Na půdě schované Kunst-Stücke, snad pro příští
generace. Škála humoru a vtipu v českém umění. Od
neznatelného chvění po burácející salvu. Böhm & Franta,
František Skála, Jasanský a Polák, Krištof Kintera, Viktor
Pivovarov, Pavel Brázda, KunstWerk.
Výstava / Půda Sýpky

pátek a sobota 10:30–18:30
Kuko Oku
Mikrovýstava podivuhodných knih
dle oka Michaely Kukovičové.
Výstavka / Sýpka v prostoru tržiště
pátek a sobota 10:00–20:00, neděle 10:00–16:00
Šaškovi na stopě
Mnichov, Soluň, Jeruzalém, Istanbul: Magdalena Rutová,
Nikola Logosová, Stanislav Setinský, Tereza Říčanová
aneb Ilustrátorské výpravy do světa.
Výstava / Baobab Dílna
pátek a sobota 10:30–18:30, neděle 10:00–16:00
Rysuj po Polsku
Výstava ateliéru knihy a ilustrace z Varšavské akademie
výtvarných umění spravovaného Grażkou Lange
a Monikou Hanulak. Navíc 50 ukázek z dějin polské
obrazové knihy pro děti.
Výstava / Trafačka

pátek a sobota 9:00–21:00, neděle 10:00–18:00
Steven Guarnaccia: Fatherland
„Pokusil jsem se nechat znovu povstat svého otce
z několika objektů: z doutníku, z boty, z pily... počínaje
si jako šaman, který se snaží vyvolat ducha z předmětů
vlastněných předchozím majitelem, nebo jako genetik,
který se pokouší zrekonstruovat bytost z řetězce DNA…“
Výstava / Vodárenská věž

pátek a sobota 10:30–18:30
Punťa
Příběh prvního českého komiksového blockbusteru.
Bizarní psí hrdina, který přemohl slavného Myšáka, dobyl
první republiku a pak byl téměř zapomenut.
Výstavka / Sýpka v prostoru tržiště
pátek a sobota 10:30–18:30, neděle 10:00–16:00
Nejkrásnější české knihy roku 2016
Od skromných učebnic až po výstavní katalogy.
Dobře udělané knihy od těch nejmladších (Matěj
Hanauer) po nestárnoucí (Zdeněk Ziegler).
Výstava / Trafačka
pátek a sobota 9:00–18:00
Hans Lichtenwagner:
Another Day, Another Dog
Výstava ilustrací z knihy Moppi
und Peter od Raymonda Wolffa.
Příběh sepsaný podle skutečné
události pojednává o přátelství
dvou psů z židovských rodin
a jejich osudu za nacistické vlády
v Německu.
Výstava / Antikvariát Bastion
pátek a sobota 9:00–18:00
Henryk v bublinách
Výstava komiksů mladých českých
výtvarníků inspirovaných dílem „polského Jiráska“
Henryka Sienkiewicze. Nechybí ani unikátní staré české
a polské komiksové adaptace.
Výstava / Městská knihovna Tábor
pátek a sobota 9:00–18:00
Magický Mourek — děravá představení
Tisky, kresby, prostorové artefakty kouzelníčka, artisty,
siláka a iluzionisty Magického Mourka.
Výstava / Foyer Divadlo Oskara Nedbala

Trafačka

Jordán

Knihovna
Křižíkáč
Galerie 4mat
Tukan

Galerie Vodárenská

Antikvariát

mp7

Dílna Baobab

Thir

Stánek
Žižkovo nám.

Divadlo

U Lva
Parkány

Galerie
U Radnice

Obývák

Parking

Sýpka
Cesta
Kotnov

Stan nádvoří

ČTVRTEK 28. 9.
16:00 Fatherland
Prohlídka výstavy s newyorským umělcem
a ilustrátorem Stevenem Guarnacciou.
Komentovaná prohlídka / Vodárenská věž
17:00–17:45 Šaškovi na stopě
Mnichov, Soluň, Jeruzalém, Istanbul: Magdalena Rutová,
Nikola Logosová, Stanislav Setinský, Tereza Říčanová
aneb Ilustrátorské výpravy do světa.
Komentovaná prohlídka / Baobab Dílna
18:00–18:45 Karol Sidon zahajuje Tabook
Kázání o židovském vtipu a čtení z posledního dílu
tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc!
Tabook evergreen / Baobab Dílna
19:00–19:45 Pánbíčkáři, hrdinové, trhovci.
A co si myslíte o Polsku vy?
Diskuse nebo možná hádka o současném Polsku
s Maciejem Ruczajem, ředitelem Polského institutu
v Praze, a s Tomášem Brolíkem, redaktorem Respektu.
Neřízená účast dalších (polských) hostů.
Polsko na Tabooku / Baobab Dílna
20:00–20:45 Vlčice ze Sernovodsku
a jiné příběhy…
Irena Brežna, švýcarská novinářka slovenského původu,
která se neváhala převléct za Čečenku, aby mohla podat
pravdivý obraz čečenské války, a rozhodně si nikdy
nebrala servítky.
Nová reportáž / Baobab Dílna
21:00–22:00 Radio Ivo: Život nedoceníš
Přenesení rozhlasové hry na divadelní prkna bez
jakékoli transformace. Pouze s možností vidět její vznik.
Normální příběhy ze života. Rozpačití performeři podávají
vcelku suverénní výkon. Hrají: Petr Marek (MIDI lidi),
Johana Švarcová (Kazety), Marian Moštík (Láhor /
Soundsystem).
Haha / Baobab Dílna

PÁTEK 29. 9.
		
10:30–18:30
Nakladatelské tržiště v Sýpce
10:30–18:30 Dobročinný antikvariát
Nakupte knihy ve prospěch Domácího hospicu Jordán
a Rolničky.
Podporujeme / Nádvoří Sýpky
14:00–18:00 Tabook školka
Využijte školku, abyste se mohli soustředit na program
a na knížky… ale nezapomeňte, že část tabookového
programu je věnována dětem.
Díky Dětský klub Janíček / Hlídání / Nádvoří Sýpky
////////////////////////////
		
8:00–14:00 Tabook (nejen) školám
Sledujte program na www.tabook.cz
Aleksandra Cieślak / Jean Claude Mourlevat / Psí víno
/ František Tichý / Renata Fučíková / Dr. Racek / Jiří
Dvořák / Eva Volfová / Joëlle Jollivet / komentované
výstavy / Wildpapers… ještě máte šanci se přihlásit.
8:30 Eva Volfová: Magický Mourek
– děravá představení
Minikousky a minižerty pro miniděti.
Výstava i výtvarně-divadelní workshop.
Workshop / Divadlo Oskara Nedbala
9:00 3x Tabook pro knihovníky
Seminář pro přihlášené / Knihovna
9:00 Čtenářská hodin(k)a s Ninou Rutovou
Seminář pro přihlášené / Knihovna
9:30–10:15 Magdalena Rutová: Radio BUCH
Radioaktivita pro děti: audiokniha a k ní přidružený
dokreslovací sešit. Jednotlivými kapitolami
provází devítiletý muž, který díky dobrodružnému
kariérnímu růstu zjistí, že většina lidských povolání je
nezáviděníhodných a nanic. Pro děti 8–10 let.
Workshop / Dětem / Tukan
10:00 Zázračná baterka
Bábkové divadlo Žilina. Jednou potká chlapec jménem
Ferko pohádkového dědečka, který mu daruje kouzelnou
baterku. Na co s ní posvítí, to v té chvíli ožije... Po
představení setkání s autorkou předlohy Olgou Černou.
Dětem / Divadlo Oskara Nedbala
10:00 Wildpapers: Překvapivé listování
Vyrobte si knihu, která vám otáčením jednotlivých částí
listů umožní různé sestavování a spojování příběhů.
Doneste si s sebou cokoliv, s čím rádi kreslíte (tužku,
pastelky, fixy). Kurzem vás provedou Vladimíra Šturmová
a Jan Hybner.
Workshop / Tabook evergreen / Tukan
10:30 Lukáš Urbánek a Raketa:
Chlupatý workshop doktora Racka
Chlupy frčí! To ví přece každý! Vyrobte si toho
nejchlupatějšího chlapa na světě a pošlete ho šusem
do Chile. Povoleno je malovat, vystřihovat, kreslit, česat
a smát se! Holicím strojkům vstup zakázán!
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
11:00 Joëlle Jolivet: Noc a den
Černobílý svět nahoře a dole s francouzskou linorytkyní,
ilustrátorkou a autorskou desítek dětských knih.
Workshop / Dětem / Sýpka nádvoří
11:00 Pavel Kořínek:
Karamboly komiksových zvířátek
Punťovy humory chtěné i nezáměrné.
Scola UMPRUM / Baobab Dílna

12:00 Grażka Lange: To nejlepší z polské
ilustrace od 60. let dodnes
Scola UMPRUM / Baobab Dílna
12:30 Debata s Petrem Stančíkem
Seminář pro přihlášené / Knihovna
13:00 César Fernández Arias
a Øvind Torseter
Španělský výtvarník a sochař a norský ilustrátor
ve zkratce představí svou práci.
Scola UMPRUM / Baobab Dílna
13:00–14:00 Alžběta Zemanová:
Joska na rybách
Pojďte si také nakreslit svou rybářskou loďku
a vystřihnout vlastní úlovek. Vhodné pro děti od 3 let.
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
14:00 Setsuko Šibata: Šinta Čó
Fantastický a absurdní svět japonského ilustrátora
i komiksového mistra!
Scola UMPRUM / Baobab Dílna
14:00–17:00 Knihovnický program: Dílna čtení
Seminář pro přihlášené / Knihovna
14:00 Wildpapers: Překvapivé listování
Workshop / Tabook evergreen / Tukan
14:00 Ladislav Čumba:
Wittgensteinova kniha faktů
Příběh jedné neuvěřitelné velkokapitalistické rodiny,
která prý nemá co dělat s Wittgensteinovou filozofií,
a také čtení z nových knih, na které jsme dost zvědaví
(Věda ví… a report ze Slovácka).
Z očí do očí / Stan Sýpka
14:15 Petr Borkovec a Adriana Skálová: Věci
Kolik je důležitých věcí? V životě potřebujeme spoustu
věcí. Na začátku a na konci jich je ale docela málo.
Které to jsou? Setkání nad knížkou.
Off: Cesta domů / Sýpka dílna
15:00–17:30 Otevírání výstav
aneb Alegorie humoru a umění
Začíná se v 15:00 na půdě v Sýpce, průvod se
po předvedení výstav v Sýpce vypraví směr Galerie
U Radnice, Antikvariát Bastion, Vodárenská věž a Trafačka.
Průvod! Vezměte s sebou kola, skejty, bubny, světla...
15:00–16:00 Joëlle Jolivet
a její hon na 365 tučňáků
Přidejte se, schválně jestli najdete Zmrzlíka!
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
15:00 Václav Bauman: Paci, paci, pacičky
Ojedinělé autorské čtení ze satirické knihy-coming outu
z dob stalinismu. Autor čte jednou, max. dvakrát za 30 let!
Off: Akropolis / Thir
15:30 Jáchym Topol: Citlivý člověk
Autor čte ze svého karnevalového, groteskního,
básnického románu a snad se nechá vyrušit
pro pár otázek.
Z očí do očí / Stan Sýpka
16:00 Babylon
Ironické noviny po konci novinařiny
v Čechách
List pro studenty, který čtou starci. Fenomén, kterému
se lépe či hůře daří přežívat a je dobré ho číst…
Haha / Baobab Dílna
16:00 Monika Baudišová: Pikunikku
Japonský piknik s autorkou a její knihou o japonských
cestách, kuriozitách a vzpomínkách.
Off: Labyrint / Sýpka dílna
16:30–18:00 Kintera fÜr Kinderen
Opravdová dílna s dílenským Krištofem KInterou!
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
16:30 Lucie Kořínková: František Gellner.
Text – obraz – kontext
Kniha představuje Gellnerovo dílo v neobvyklých či
neznámých perspektivách a souvislostech, a to ve dvou
oblastech zároveň – literární a výtvarné.
Přednáška / Off: Akropolis / Thir
16:30 Irena Dousková a Dagmar Urbánková
Různé polohy humoru i smutku, čtení z nových knih,
próza i poezie, setkání…
Haha / Z očí do očí / Stan Sýpka
17:00 Wildpapers: Překvapivé listování
Workshop / Tabook evergreen / Tukan
17:00 Tři stadia kolaborace
Vernisáž výstavy Michala Machata a autorské čtení
Petra Pazdery Payna
Off: Michal Machat / Galerie 4MAT
17:30 Mikuláš Suchý: Luna
Jiří, který se v každodenním životě neobejde bez
informačních a korespondenčních technologií, je hlavní
postava loutkového divadla, které rekonstruuje všední
situace a dialogy.
Off: Transforma / Divadlo / Trafačka
17:30 Beseda s Lenkou Lagronovou
Setkání s jednou z nejvýraznějších postav současného
českého dramatu, autorkou více než dvaceti divadelních
her a nositelkou Ceny Alfréda Radoka, která ve svých
často intimních dramatech nešetří břitkým humorem
a sebeironií.
Haha / Divadlo Oskara Nedbala
18:00 Lev Rubinštejn: A tak jsem tady!
Moskevský konceptuální básník a esejista. V roce 1974
vynalezl osobitý žánr kartotéky-čtení-performance,
kde se často komicky srážejí hlasy ulice, básnická klišé
i ideologická hesla.
Z očí do očí / Baobab Dílna
19:00 Kinokavárna na jevišti
Promítání němých filmů s hudebním doprovodem.

19:00 Sláva festivalová
Poděkování (krátké), vyhlášení ceny Nadace Miroslava
Šaška (oslava) a příležitost na koktejlové šaty.
Stan Sýpka
19:30 Hańba!
Obsazení – tuba, banjo, akordeon a buben – naznačuje,
že půjde o folklor. Jenže pak krakovská kapela Hańba!
spustí… a ozve se punk smíchaný s klezmerem.
Koncert / Stan Sýpka
19:30 Večírek Psího vína
S účastí polského básníka Dawida Mateusze.
Off: Psí víno / MP7
20:00 Schimmerle Klezmer Kabaret
Šraml z židovské svatby, oděské putyky i budyšínského
karavanseraje, svérázně pepřený kiksy a mladickou
nerozvážností.
Koncert / Stánek na Žižkově náměstí
20:00 Slováci u Lva
Uvedení českého vydání sbírky humoristických
povídek Stanislava Rakúsa Telegram.
Off: KK Bagala a Větrné mlýny / U Lva
21:00 SdCh: Triumf lhostejné šelmy
Scénické čtení z dokumentu zásadního politického
a kulturního významu, temného klenotu sekundární
literatury promlouvající z blízké a důstojnější
budoucnosti. Vypuštění lhostejné šelmy, která konečně
zúčtuje se vším, co z nás udělalo malodušný pronárod!
Haha / Baobab Dílna
21:30 Saténové ruky
Vydrapená Bužírka Punk System
Literární cirkus KK Bagaly na Tabooku
Stanislav Rakús Telegram v češtině za účasti autora a
překladatele.
Poté koncert slovenských skupín Saténové ruky a VBPS.
Off: Literarnyklub.sk / Koncert / U Lva

SOBOTA 30. 9.
		
9:30–18:30 Nakladatelské tržiště v Sýpce
9:30–18:30 Dobročinný antikvariát
Nakupte knihy ve prospěch Domácího hospicu Jordán
a Rolničky.
Podporujeme / Nádvoří Sýpky
10:00–18:00 Tabook školka
Využijte školku, abyste se mohli soustředit na program
a na knížky… ale nezapomeňte, že část tabookového
programu je věnována dětem. Dětský klub Janíček.
Hlídání / Nádvoří Sýpky
////////////////////////////
9:30–10:30 Olga Černá: Ztracený deník
profesora z Essexu
Čtení a lekce netradiční zoologie.
Dětem / Sýpka dílna
10:00–18:00 Den architektury: přívoz
Trafostanice–Sokolská plovárna
10:30 Humor v české literatuře, byl, je, bude?
Stopování humoru, grotesky a satiry v české literatuře.
Debatují Sylva Fischerová, Václav Jamek, Jiří Pelán.
Haha / Stan Sýpka
10:30 Erik Gilke: Tobě zahynouti nedám
Antologie povídek autorů známých (Ladislav Fuks, Arnošt
Lustig či Jiří Weil) i pozapomenutých se snaží obohatit
téma holokaustu o hlasy, jež zůstávaly skryté.
Off: Akropolis / Thir
10:30 Juraj Horváth a Jan Čumlivski:
Short History of Czech Picture Book
Scola UMPRUM / Baobab Dílna
11:00–12:15 Aleksandra Cieślak:
Dodělej si knihu
Písmena, umělecké gesto a font: z toho všeho se skládá
kniha. A můžete ji stvořit podle svých představ. Workshop
pro děti od 10 let.
Polsko na Tabooku / Dětem / Sýpka dílna
11:00 Tři stadia kolaborace
Čtení Petra Pazdery Payna na výstavě Michala Machata.
Off: Michal Machat / Galerie 4MAT
11:30 Steven Guarnaccia: Zpráva z New Yorku
aneb Jak se učí ilustrace za mořem
Scola UMPRUM / Baobab Dílna
12:30 Kniha, akce, myšlenka
aneb Děti sváděné umělci
O knihách, které po čtenáři chtějí víc než jen čtení
a prohlížení, o možnostech dětské knihy, o nových
a starých způsobech debatují Magdalena Rutová,
Aleksandra Czieslak, David Böhm a Jiří Franta,
moderuje Juraj Horváth.
Z očí do očí / Stan Sýpka
13:00–14:30 César Fernández Arias:
Panáci a roboti
Vytváříme z víček, lepenky, odpadu, papírmaše.
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
13:00 Lev Rubinštejn a Jan Machonin:
Debata o aktuální situaci v Rusku
Kudy dnes v Rusku vede hraniční čára mezi oficiální
a svobodnou kulturou? Kde končí kultura a začíná politika?
Dokážou umělci a intelektuálové v předvečer prezidentských
voleb vyhlásit oficiálním strukturám bojkot?
Z očí do očí / Obývák
13:30 Jean-Claude Mourlevat:
Na pomezí mýtu, fantasy a pohádky
Setkání s francouzským spisovatelem, který se nebojí
velkých příběhů, autorem knih Zimní bitva a Řeka, která
teče pozpátku.
Z očí do očí / Stan Sýpka
14:00 Den architektury: Cesta vody v Táboře
Sraz před Střelnicí
14:00–16:30 Velká procházka po výstavách
Za přítomnosti kurátorů a autorů a s nejlepším
průvodcem všech dob.
Komentovaná prohlídka / Sraz na nádvoří Sýpky
14:00 Robert Fulghum pod Žižkou
Setkání se světovým bestselleristou aneb Co všechno se
člověk může naučit v mateřské školce i jinde.
Off: Argo / Stánek na Žižkově náměstí
14:00 Reglace v překradu
Debata s překladateli o humoru a jeho specifičnosti
u různých národů, o překladech slovních hříček,
palindromů a přesmyček i o tom, že výsledek může být
někdy ještě zábavnější než originál. Anežka Charvátová,
Alice Flemrová, Jiří Pelán.
Haha / Dílna Baobab

14:30 Nová reportáž žije!
Tvrdá kritika vlastní země, odvážné exkurzy do historie,
do náročných témat a aktuální reportáže z celého světa.
Jak se píše, když noviny přestanou stačit? Co je tak
výjimečného na polské reportáži? Diskuse s Filipem
Springerem, Irenou Brežnou a dalšími hosty.
Představení nové řady nakladatelství Absynt.
Polsko na Tabooku / Nová reportáž / Stan Sýpka
15:00–16:30 Magdalena Rutová
& Jakub Čermák: Do vesmíru!
Z parapetu do vesmíru a zpět za pouhých 80 veršů!
Kluk, plyšák a robot se vydávají na dobrodružnou pouť
plnou zvratů a napětí. Čtení a prohlížení nové knížky
a výroba hvězdoletů, raket a jiných vesmírných vozítek
z nečekaných materiálů.
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
15:00 Karel Hvížďala: Dobře mrtvý dědeček
Vzpomínkové fejetony připomínající rodinnou historii
i významné postavy české společnosti 20. století
— třeba malíře Jana Zrzavého a Antonína Pelce...
Off: Novela bohemica / Thir
15:30 Osobní pozvánka na nový festival plný
komiksů, zinů a ilustrace - Frame Prague
Comics Art Festival! S festivalem a jeho hosty nás
seznámí Klára z No Ordinary Heroes.
Off / Sýpka Stan
16:30 BioMasha, Debbi Love
a hosté (Prigl, Fuksová, Charvát)
Trubadúři současnosti mezi poezií, hospodou a periferií.
Jedinečné setkání! Slampoetry i koncert.
Haha / Stan Sýpka
16:00 Sylva Fischerová a Václav Jamek
Spisovatelka, básnířka, klasická filoložka, jazyk bryskný
a zábavný, a překladatel, básník, břitký esejista a ironik
čtou a odpovídají.
Z očí do očí / Baobab Dílna
16:30 Daniel Majling: Ruzká klazika
16:30 Tři stadia kolaborace
Čtení Petra Pazdery Payna na výstavě Michala Machata.
Off: Michal Machat / Galerie 4MAT
17:00 Den architektury:
Exkurze ke spodní výpusti
Sraz U Stadionu Míru 1653/1
17:00 Otevřená dílna
Vytváříme obrazovou reportáž z festivalu a vše možné.
Vede XX & YY. Bez limitu věku.
Workshop / Dětem / Sýpka dílna
17:30 Lenka Sýkorová:
Nezávislé kurátorství ve volném čase
Autorka představuje novou knihu.
Off: UJEP / MP7
18:00 Divokým Kurdistánem
Petr Placák mimo jiné čte ze své etnografické črty
o pražském městském folklóru let 70. minulého století,
kdy jako děti vyrůstaly na ulicích a na základě četby se
rozhodly, že se budou uprostřed hl. města živit lovem.
Haha / U Lva
18:00 Śląsk a Slezsko:
Maciej Melecki a Petr Hruška
Poezie uhelných hald, industrie a hornických výčepů.
Dva slezští bardi čtou ze svých nových básní.
Off: Protimluv / Polsko na Tabooku / Ostrava na
Tabooku / Dílna Baobab
18:30 Halka Třešňáková Stiftung:
Für die Macht
Miss World Halka podporuje vitální společnost jako
jedinou možnost dosažení světové demokratické
demokracie. Miss World Halka cítí zodpovědnost
za dialog napříč kontinenty.
Haha / Divadlo / Cesta
19:30 Tomáš Míka: Cikánov
Křest nejnovější knihy Tomáše Míky alias Mořice Kleina.
Syrová a expresivní koláž příběhů, básní, drobných próz
i autentických dopisů inspirovaná prostředím dětského
domova se školou, ve kterém autor pracoval jako učitel.
Off: Tábor-Sedlec / Dílna Baobab
19:00 Jiří Dědeček a Tereza Brdečková:
Banky a Serafina
Čtení Jiřího Dědečka ze sbírky Balady z bankovního
sektoru i jiné balady a Terezy Brdečkové z knihy Zrcadlo
Serafina (historicko-magické dobrodružství té, kterou
přinesla kometa).
Off: Limonádový Joe / Thir
19:30 Slezská úderka od Odry a Ostravice v programu
Polska Ostrawa
(Petr Bezruč: Máchl jsem kladivem — teklo to v ráz /
na Polské Ostravě krve!)
básník a ostravský říkačkář Milan Krupa:
(…uhlí kde se našlo, kurňa! No v údolí Burňa…)
muzikant a operní skladatel Jan Šnéberger
(…mimo jiné s písní o mocné lesní opilosti na mostě
z Moravské na Polskou Ostravu…)
básník, muzikant a vizuální umělec Marek Pražák
(…ostravské Haldy, olejové skvrny, herny a sekáče…)
sochař a básník Petr Szyroki
(…Polska Ostrawa – Dziećmorowice: Żeby te dwa piwa
wypić…)
ostravští hosté z Tábora: Petr Hruška a Jiří Macháček
(…nezaručeno, nie gwarantowane…)
uvádí briketář Ivan Motýl
(…průvodce Polskou Ostravou…)
Ostrava na Tabooku / U Lva
20:00 Toshipajori
Tragický patos zrozený z komedie jednoho sklepa v Táboře.
Koncert / Stánek na Žižkově náměstí
20:00 Lukáš Csicsely: Svátek
Bizarní atmosféra ospalého městečka vyšinutá
z všedních kolejí pořádáním filmového festivalu.
Off: Transforma / Trafačka
21:00 Banana Split a Jeho Moralisté
a poté... Pepíček Čečil
(Ne)tradiční country: stetsony, Masaryk, Babiš...
a dětem velmi nepřístupno!
Koncert / U Lva
21:00–22:00 Petr Borkovec: Lido di Dante
Dvanáct povídek tvoří malého průvodce po místě,
v němž se světlo a stín střídají trochu rychleji,
než jsme čekali.
Off: Fra / Obývák
22:00 WRONG party
Off: Transforma / Trafačka
		
/////////////////
NEDĚLE 1. 10.
		
10:00–18:00 Den architektury:
přívoz Trafostanice–Sokolská plovárna
		
10:30–12:30 S Ladislavem Čumbou
po Táboře i po výstavách Tabooku
Sraz u stánku na Žižkově náměstí
		

