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Děkujeme za podporu

Svět knihy

24. Svět knihy Praha hostí Izrael: dorazí aktuální držitel Man Bookerovy ceny David Grossman
10.-13. 5. | Výstaviště, Praha

Literární festival Svět knihy Praha vždy, vedle dalšího bohatého programu, představuje i
literaturu jedné konkrétní země a osobnosti s ní spojené. Jeho 24. ročník přivítá Izrael.
Rozmanitost tohoto státu osobně přiblíží významní izraelští literáti, David Grossman, aktuální
laureát Man Bookerovy ceny za rok 2017, Avraham B. Jehošua, Asaf Gavron či Dror Mišani.
Program izraelské sekce připomene také nedávno zesnulé osobnosti izraelské literatury. Mezi
nimi spisovatelku a překladatelku českého původu Ruth Bondyovou nebo autora Aharona
Appelfelde.
https://www.blog-svetknihy.cz/l/24svetknihyprahahostiizrael/
Zdroj: www.blog-svetknihy.cz/
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Koncert k výročí založení Státu Izrael

Bulatkin-Mathisen-Zimring (CZ/RU /NO/ IZR)

14. 5,. 20 h | Obecní dům, Praha

20. 5., 20 h | Plejtka Music Bar, Ostrava

Na tomto koncertu
se symbolicky
protíná trojí
dedikace: 70. výročí
založení Státu Izrael,
oslavy 100. výročí
narození Leonarda
Bernsteina, který byl
tak silně spjat
s prvními dvěma
ročníky Pražského
jara (vůbec první
ročník se stal
Zdroj: festival.cz
dějištěm jeho evropského debutu), a připomínka zakladatelské
osobnosti Pražských symfoniků FOK Rudolfa Pekárka. Ten byl, shodou
okolností v roce založení státu Izrael, nedlouho po perzekuci
nacistické, konfrontován s komunistickým režimem a nucen zvolit
emigraci. Všem těmto třem dedikacím je ale společné jedno:
nezlomnost a vytrvalost v hledání cesty do země zaslíbené.

Nový projekt
dlouhodobě fungující
ostřílené rytmické sekce
norského kontrabasisty/
baskytaristy Pera
Mathisena, izraelského
bubeníka Utsiho
Zimringa a nového
objevu na české jazzové
Zdroj: facebook.com
scéně – mladého
pianisty Daniela Bulatkina. O kvalitě rytmiky Mathisen-Zimring
vypovídá hlavně dlouhý výčet hvězd světového formátu, které
doprovázela – např. Ulf Wakenius (Oscar Peterson, Michael Brecker);
Mike Stern (Billy Cobham, Miles Davis); Dave Kikoski (držitel ceny
Grammy za desku s Mingus Big Bandem) a další. S posledním
jmenovaným natočili roku 2016 velmi kladně přijaté studiové
album "New York City Magic" u evropského vydavatelství Alessa
Records. Kapela představí zejména novou autorskou tvorbu všech
svých členů. Ta se pohybuje na pomezí moderního
mainstreamového jazzu a vysokoenergetické fusion. Zvuk tria je
tedy na pomezí klasického akustického tria a moderních
elektronických sestav. Repertoár je doplněn nápaditě
zaranžovanými jazzovými standardy z období post-bopu. Aktuální
program tria bude na podzim 2018 natočen na debutovém albu.

Program:
Arnold Schönberg: Ten, který přežil Varšavu op. 46
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll op. 64
Leonard Bernstein: Symfonie č. 3 „Kadiš“
https://festival.cz/koncert/koncert-k-vyroci-zalozeni-statu-izrael/

https://www.facebook.com/events/418338001962446/

tanec

OHAD NAHARIN: decadance
9. - 26. 5. | Nová scéna, Praha

Balet Národního divadla přivítá opět do svého repertoáru dílo dnes již legendárního Izraelce Ohada
Naharina, který již několik desetiletí patří ke „creme de la creme“ světového moderního tanečního
divadla. Mozaiku jmen, jako jsou Jiří Kylián, Nacho Duato, Mats Ek, Christopher Bruce a William Forsythe
teď doplňujeme dalším, velmi vzácným kamenem.
Ač se bude jednat o zvláštní kombinaci částí či celých opusů vytvořených Ohadem Naharinem v
průběhu posledních deseti let, do jisté míry půjde o nový tvar, jelikož budou vytvořeny originální
momenty v rámci režijní linky a choreografické struktury celého večera.
https://www.ticketportal.cz/Event/OHAD_NAHARIN_decadance
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Otte Wallish: Ze Znojma do Tel Avivu

Naama Gheber & Band

3. - 31. 5. | Městská knihovna, Znojmo

18. 5., 19:30 | U Malého Glena, Praha

Přední izraelský grafik Otte Wallish se
narodil ve Znojmě v roce 1906.
Studoval na Akademii výtvarných
umění ve Vídni, na začátku 30. let si
otevřel vlastní grafické studio v Praze
a intenzivně spolupracoval s
Židovským národním fondem.
Navrhoval především reklamní letáky,
filmové plakáty a graficky upravoval
knihy. V roce 1934 se přestěhoval do
mandátní Palestiny, kde pokračoval
ve své tvorbě. V roce 1948 graficky
navrhl listinu vyhlašující vznik státu
Izrael, dále vytvořil první izraelské
známky, mince a podílel se na návrhu
znaku izraelské policie. Vedle státních
zakázek se rovněž věnoval
komerčním projektům – vytvořil
několik stovek plakátů, přičemž některé Zdroj: městská knihovna, Znojmo
z nich patří k ikonám grafického designu v Izraeli.

Naama Gheber je jazzová
zpěvačka z New Yorku. Ve
svém repertoáru má
hudbu 30. a 40. let 20.
století napsanou takovými
velikány jako Cole Porter,
Jerome Kern, Irving Berlin,
George Gershwin a
Zdroj: U Malého Glena
mnohými dalšími. Na jejím
pražském vystoupení
evropského turné ji doprovodí kapela ve složení tenorsaxofon,
klavír, baskytara a bicí.
http://malyglen.cz/cz/show/program
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Zagórski Kadziela Collaboration feat. Ehud
Ettun
21. 5, 19:30 | Reduta, Praha

Originální polsko-izraelský band mladých umělců, kteří si už
vydobyli nezpochybnitelné místo na mezinárodní jazzové scéně.

https://www.knihovnazn.cz/42-novinky/pozvanky/3471-ze-znojma-do-telavivu.html

přednáška

Hadar Galron o divadle, Česku a Izraeli
23. 5., 19 h | Maiselova synagoga, Praha

Izraelská dramatička,
scenáristka a herečka
Hadar Galron je v Česku
známa především jako
autorka divadelní hry
Mikve, která pro diváckou
úspěšnost zůstává v režii
Michala Dočekala na scéně
Zdroj: židovské muzeum Praha
Národního divadla i po osmi
letech od svého uvedení. Od března tohoto roku se v divadle ABC hraje
její tragikomedie I♥MAMMA v režii Petra Svojtky a na červen chystá
Městské divadlo Mladá Boleslav premiéru hry Hadar Galron Tajemství v
režii autorky. S Hadar Galron, režisérem a uměleckým šéfem Městských
divadel pražských Petrem Svojtkou a představitelkou jedné z hrdinek
hry Mikve, herečkou Evou Salzmannovou pohovoří anglistka,
amerikanistka a překladatelka Hana Ulmanová. V angličtině se
simultánním tlumočením. Vstup volný.
www.jewishmuseum.cz

Zdroj: Reduta

Skvělý bubeník nejmladší jazzové generace Adam Zagórski, známý
i v Česku svým vítězstvím na festivalu mladých talentů v Redutě,
spojí síly s výtečným kytaristou Markem Kądzielou a jedním z
nejlepších izraelských hudebníků, basistou Ehudem Ettunem.
https://www.redutajazzclub.cz/artists-cs/zagorski-k-dziela-collaboration-featehud-ettun

film

Izraelské filmy na zlínském filmovém
festivalu
25. 5 - 2. 6. | Zlín

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je jedna z
nejstarších a největších událostí svého druhu. Oficiální program
letos představí osm izraelských snímků:
Panorama
Gabriel & Moy Volcovich: To Be a Child Again
Marco Carmel: Almost Famous

koncert

Izraelské filmy na festivalu Anifilm
1. - 6. 5. | Třeboň

Letošní ročník mezinárodního festivalu animovaného filmu
představí ve svém programu pět snímků z Izraele (Meshy Koplevitch:
Válečné šrámy, Anat Efrati a Yannay Matarasso: Pokec s doktorem
Zussmanem, Rachel Gutgarts: Milostný dopis tomu, jehož jsem si
vymyslela , Eliška a Lee Oz: Velmi blízko, Or Kantor: The Joys of
Fatherhood).

Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes
Moshe Rosenthal: Leave of Absence
Asaf Yecheskel, Gal Lin: Nur
Aiyana by Rotem Paz
Eliška a Lee Oz: Very Close
Eyal Tzadik Tzadik: Pulse
Evelin Kachulin: Elina

Program festivalu:

Do Zlína dorazí režiséři Gabriel a Moy Volcovich - delegace k
filmu To Be A Child Again.

http://www.anifilm.cz/cs/program/soutez/

https://www.zlinfest.cz/25638-filmovy-program-2017
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