
Léto ve městě 2016 
 

 

Akce celkem   257 (210) 

 

Divadla    44 (32) divadelní představení na otevřených scénách i v sálech pro 

     všechny věkové kategorie   

 

Koncerty  73 (70)  hudba jednoznačně vévodí všem programům: klasická hudba, 

jazzová, folková, rocková až po alternativní směry  

 

Filmy    14 (9) Kinematograf bří Čadíků, Filmový klub Canopus (Hvězdárna 

a planetárium ČB), Jeden svět (Kulturní klub Living room) 

 

Výstavy    44 (61)  Dům umění, radniční výstavní síň, ART Galerie Present, Galerie 

Mariánská, Galerie Na dvorku, Galerie Nahoře, DK Metropol, 

Wortnerův dům, Hvězdárna a planetárium ČB, Galerie Hrozen, 

galerie Pod kamennou žábou, kavárna a předsálí kina Kotva, 

galerie U Schelů, JČM, Výstaviště a.s. … 

 

Festivaly 10 (6) Jihočeský jazzový festival, Umění ve městě, Hudební slavnosti 

Emy Destinnové, Hubení večery na PO II., Radniční léto, 

EUROGYM 2016, Město lidem, lidé městu, Vltava žije, Pardál 

fest, Ve středu města ve středu 

 

Gastro 1 (0) Japonský večer v Galerii Mariánská 

 

Ostatní akce 81 (32) Prohlídky města a poznávání památek za úplňku, interaktivní 

prohlídky divadla, divadelní dílny, živá čtení, besedy, předvádění 

lidových řemesel, program v planetáriu, sport, slavnosti, 

workshopy, výtvarné a fotografické dílny, trhy, hospodské kvízy, 

Pohádkové království… 

 

Pořadatelské subjekty  44 (43) 

 

(pozn.: v závorce jsou počty za rok 2015) 

 

 

Akce statutárního města - všechny pro veřejnost zdarma 

 

Umění ve městě: 16. 6. – 30. 9., moderní výtvarné umění v ulicích a na náměstích města 

 

Múzy na vodě: 1. – 6. 7., koncerty na slepém rameni Vltavy 

 



Kinematograf bratří Čadíků: 7. – 9. 7., promítání filmů na nám. PO II.  

 

Radniční léto: 16. 6. – 30. 8., večery na radničním nádvoří, koncerty různých žánrů a divadelní představení 

převážně pro děti 

 

Hudební večery na náměstí: 26. 7. – 6. 9., úterky a čtvrtky na nám. PO II. (folk, swing, jazz, country, 

blues, rock) 

 

Další akce 

 

27. Hudební festival Emy Destinnové: 25. 8. – 15. 9., koncerty vážné hudby na počest světově známé 

operní pěvkyně 

 

Město lidem, lidé městu: 26. – 27. 8., 4. ročník multižánrového pouličního festivalu  

 

Vltava žije: 9. 9., 5. ročník úspěšného audiovizuálního festivalu na vodě 

 

Ve středu města ve středu: 15. 6. – 14. 9., každou středu koncerty na Sokolském ostrově 

 


