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Izrael a Palestina aktuálně, aneb co se z 
médií nedozvíte
10. 1. , 18 h | Sál v Židovské 100, Jičín

O.p.s. Baševi vás zve na přednášku s prezentací hebraistky 
Terezie Dubinové. 

https://www.facebook.com/events/2611838544121
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zápis do kurzů hebrejštiny

výstava

Děvčata z pokoje 28
24.1. - 18.3. | Muzejní a galerijní centrum, Valašské Meziříčí

Výstava v rámci série programů věnovaných Izraeli Chaverut o 
životě několika mladých židovských děvčat, vězněných v 
terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na 
jednotlivých panelech je přiblíženo nejen jejich každodenní 
strádání, ale především malé radosti a silná přátelství, která na 
tomto místě vznikala. Výstava vznikla péčí německé novinářky a 
reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě 
osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v 
Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými 
dokumentárními materiály. 

http://www.magc.cz/program/vystavy/program/vystavy/prizemi/devcata-z-
pokoje-28/

koncert

Nitai Hershkovits
17.1., 19:30 | Besední dům, Brno

Jazz a World Music v Besedním domě je tradiční místo pro komorní 
a symfonickou hudbu a má vedle skvělé akustiky jednu velkou 
výhodu, skvostné klavíry. I proto je letošní abonentní řada 
protkána zvučnými jmény pianistů, v čele s Bugge Wesseltoftem, 
Uri Cainem, Kevinem Haysem a Nitaiem Hershkovitsem. Bývalý 
dvorní pianista u nás mimořádně populárního izraelského basisty a 
zpěváka Avishaie Cohena se představí v rámci sólového koncertu 
poprvé v Brně. Jeho vystoupení nabídne nedostižnou virtuozitu a 
hudbu bez hranic vytyčených stylům či kreativitě.

http://www.*lharmonie-brno.cz/jazz---world-music--jwm--p1489.html

Zdroj: kudyznudy.cz

přednáška

číslo 01 / 2018

Jaro s hebrejštinou
8.1. | Ulpan, Pod Terebkou 15, P-4

Ulpan Praha 
zahajuje od 8. 
ledna 2018 zápis 
do kurzů 
hebrejštiny na 
další semestr. Pro 
více informací 
sledujte, prosím, 
webové stránky:

 www.ulpan.cz

Biblické sandály, ruský šinel a jemenská košile: 
Oděvnictví a móda jako zrcadlo identit, 
ideologií a kon'iktů na území Izraele od roku 
1880 až do současnosti
23. 1., 18 h | Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1

V rámci nového cyklu Izrael 70 připomínajícího sedmdesát let 
existence Státu Izrael budeme po celý rok 2018 přinášet přednášky, 
diskuze a projekce, které představují často neobvyklé pohledy na 
historii a kulturu moderního Izraele. Architekt Daniel Ziss (Ústav 
Blízkého východu a Afriky FFUK) se ve své přednášce zaměří na 
oděvní kulturu různých národních, etnických, náboženských a 
sociálních skupin na území dnešního Izraele. Ta představuje jeden 
z důležitých komunikačních nástrojů, v němž se dodnes odehrává 
diskuze o velkých tématech izraelské společnosti. Vstup volný.

https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/
1189/

přednáška

koncert

Bernstein 100 LET
17. 1., 19:30 | Smetanova síň, Obecní dům, Praha 1

Elli JAFFE | dirigent
V roce 2018 si celý hudební svět připomíná 100 let od narození 
„univerzálního génia“ – jak prohlásil legendární klavírista Arthur 
Rubinstein – dirigenta, skladatele a klavíristy Leonarda Bernsteina. A 
také velkého učitele, přičemž jedním z jeho významných žáků je 
rovněž stálý spolupracovník FOK, dirigent, skladatel a vynikající 
synagogální zpěvák Elli Jaffe. Vzhledem k povaze díla nemůže zaznít 
jiný Bernsteinův kus než Chichesterské žalmy, neboť jde o duchovní 
skladbu v hebrejštině. Jejich nejpřirozenějším „evropským“ 
protějškem je pak Mendelssohnova symfonie Chvalozpěv, která 
rovněž cele vyvěrá z žalmů, a v níž rovněž bude excelovat Pražský 
*lharmonický sbor.
Záštitu nad koncertem převzal J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu 
Izrael v České republice.

http://www.fok.cz/koncert/bernstein-100-let/
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