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B/olero - Ohad Naharin
18. 01., 20:00 | Nová scéna Národního divadla, Praha
19. 01., 20:00 | Nová scéna Národního divadla, Praha

V rámci 10. narozenin souboru 420people se můžete těšit na „B/olero" 
od Ohada Naharina. Před deseti lety udělali Nataša Novotná a Václav 
Kuneš odvážný krok do neznáma, opustili bezpečné vody holandské 
scény a vydali se vstříc nestálým proudům té české. O deset let později 
zazáří v choreogra(ích světových špiček. Nataša Novotná v B/oleru 
Ohada Naharina, Václav Kuneš v Double You Jiřího Kyliána. K tomu 
uvidíte rekapitulaci nejsilnějších momentů dosavadní tvorby 
420PEOPLE, hostů a přátel souboru. V rámci večera vystoupí 
DekkaDancers, Laterna magika, Cirk LaPutyka, Please the Trees, 
Chantal Poullain, Ondřej Anděra, Amos Ben Tal & Milena Twiehaus a 
další.

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/11823?t=2017-01-18-20-00
http://www.420people.org/cz

Bulharská rapsodie
26. 01., 20:30 | Kino Pilotů, Praha

Bulharsko-izraelský koprodukční (lm byl bulharským kandidátem na 
Oscara v kategorii nejlepší 
cizojazyčný (lm 2015. Příběh 
se rozvíjí během léta 1943 ve 
Velkém Bulharsku, kde se 
místní židovští obyvatelé 
musí podrobovat zákonům 
Třetí říše. Dva kamarádi Moni 
a Žožo se setkávají se 
sedmnáctiletou Shely a oba 
se do ní zamilují. Jejich 
přátelství je podrobeno 
zkoušce na pozadí probíhající 
druhé světové války. Osudy tří 
mladých lidí jsou odrazem 
života v Bulharsku a 
balkánských Židů během 
tohoto těžkého období.

http://www.bki.cz/czev/bulharska-rapsodie-celovecerni-(lm-ivana-niceva/

!lm

Zdroj: Pavel Hejný, www.http://www.narodni-divadlo.cz/
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Dva světy / Jeden svět
15. 01., 15:00 | Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava 
17. 01., 18:30 | Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava 

Výjimečnost inscenace 
spočívá ve spojení světově 
uznávaných tvůrců Jiřího 
Kyliána, Ohada 
Naharina a Itzika Galiliho, 
kteří ve složeném večeru 
každý svým vlastním a 
neopakovatelným způsobem 
naznačují rozmanité směry 
vývoje současného baletu. 
V podtitulu inscenace je 
všeobecně známý genderový 
piktogram, který snad 
s trochou humorného 
odstupu odkazuje 
k biologickému prazákladu 
onoho věčně inspirativního 
vztahu lidského spojení–
nespojení mezi mužem a 
ženou.

http://fotografestival.cz/2016/event/scared-to-live

Zdroj: http://www.ndm.cz/

koncert

LFNT
19. 01., 20:00 | Café v lese, Praha
20. 01., 20:00 | Anděl Café, Plzeň 

V muzice izraelských LFNT najdou fanoušci celou škálu 
rocknrollové historie - od bluesu, přes groove až po grunge. Za 
vznikem kapely stál v roce 2013 zpěvák a multiinstrumentalista 
Ran Nir, mimo jiné zakládající člen The Mojos Asafa Avidana. 
Hned v roce 2013 vyšla deska Tales of A Drunken Man. V Izraeli se 
album setkalo 
s velkým ohlasem, 
mluvilo se o něm 
jako o rockovém 
počinu roku. Za 
necelé tři roky 
fungování kapela 
odehrála více než 
stovky koncertů a 
vydala další album. 
V pražském Café 
v lese nevystoupí 
poprvé, 
koncertovala zde 
již v roce 2015. 
Druhý koncert 
odehraje v Plzni. 

http://www.lfntmusic.com/
http://www.cafevlese.cz/lfnt-iz

Zdroj: http://www.bki.cz/

Zdroj: www.lfntmusic.com
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