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Idan Raichel
8. 3., 19:30 | Divadlo U Hasičů, Praha

Roku 2003 vysílaly izraelské 
rozhlasové stanice zvláštní píseň 
v etiopském jazyce amharic s 
neodbytným refrénem. Okamžitě 
se stala hitem, který katapultoval 
The Idan Raichel Project na vrchol 
hitparád. Zanedlouho se projekt 
dredatého klávesisty a producenta 
stal známým po celém světě. Fúze 
elektroniky, hebrejských textů, 
arabské i etiopské hudby vzbudila 
nadšení a média o nahrávce 
referovala jako o „fascinujícím 
pohledu na mladý, tolerantní, 
multietnický Izrael pro'lující se 
mimo pozornost médií“. 

Ačkoliv jsou si hudebníci v projektu rovnocenní, Raichel je bezpochyby 
hybnou silou. Jeho talent ho během let vedl k působení v mnoha 
vedlejších projektech, izraelský prezident a nositel Nobelovy ceny míru 
Shimon Peres, dokonce Idana požádal, aby zhudebnil Peresovu báseň 
„The Eyes of Beta Israel“. Raichel spolupracuje s malijským kytaristou 
Vieux Farka Touré v projektu Toure-Raichel Collective. Jejich nahrávka 
The Tel Aviv Session, vydaná v březnu 2012, se umístila na prvním 
místě v prodejním žebříčku  iTunes World Music a dosáhla druhého 
místa v Billboard World Music Chart. Raichela můžeme také vidět  na 
scéně po boku zpěvačky a nositelky ceny Grammy, India.Arie.

 Minulý rok byl pro The Idan Raichel Project více než úspěšný. Kromě 
vydání dnes již třikrát platinového alba Quarter to Six účinkoval Project 
na privátním koncertu pro prezidenta Obamu během jeho o'ciální 
návštěvy Izraele, v červenci si Idan zazpíval s Alicou Keys na jejím 
vyprodaném telavivském koncertu, o měsíc později se dělil o scénu 
s francouzským zpěvákem a hercem Patrickem Bruelem. Na konci 
židovského roku, v září, jmenoval populární izraelský týdeník Pnai Plus 
Raichela „Mužem roku“ a píseň „Ba´Layla“ (V noci) z posledního alba se 
stala dokonce písní roku.

http://www.jmw.cz/cs/p/idan-raichel-solo

koncert

přednášky

Chaverut
19.2. - 19.3., | Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Další ročník programů věnovaných Izraeli pod názvem Chaverut - 
Přátelství připravilo město Valašské Meziříčí ve spolupráci 
s českou pobočkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví 
Jeruzalém (ICEJ). Seriál výstav, přednášek a besed začíná 19. 
února a potrvá do 19. března. Všechny akce jsou veřejnosti 
přístupny zdarma. Součástí programu je edukativní výstava 
popisující kulturu a pohnutou historii židovských komunit, které 
po více než 2000 let existovaly na celém Blízkém východě, 
v severní Africe, v Babylonii, v Levantu, na Arabském poloostrově, 
v Jemenu a v oblasti Perského zálivu. Program na webu. 

http://www.valasskemezirici.cz/13%2Drocnik%2Dserie%2Dprogramu
%2Dvenovanych%2Dizraeli%2Dchaverut%2Dpratelstvi/d-30070

koncert

Shai Maestro Trio
27. 3., 19:30 | Novoměstská radnice, Praha

Klavírista Shai 
Maestro se 
narodil v roce 
1987 
v Izraeli.  Dvakrát 
(v letech 2002 a 
2003) uspěl 
v mezinárodní 
soutěži 
jazzových 
souborů „Jazz 
Signs“.  Od roku 2006 do roku 2010 doprovázel na cestách 
renomovaného kontrabasistu Avishaie Cohena. V současné době 
sídlí Maestro 
v New Yorku a dobývá si uznání mezi vrstevníky i pozornost médií. 
Pravidelně vystupuje s nejlepšími jazzmany v mnoha jazzových 
klubech a koncertních sálech, úspěch má i s klasickými recitály. 
Koncertuje po celém světě jako sólový klavírista. Měl možnost 
vystoupit se světově uznávanými hudebníky, mezi nimiž byli mimo 
jiných také Jimmy Green, Jorge Rossy, Myron Walden, Ari Hoenig, 
Gilad Hekselman, Jonathan Blake, Harish Rhagavan, Mark Guiliana, 
Edward Perez, Anthony Hart a Diego Urcola.  Shai Maestro se v roce 
2007 zúčastnil 12. Mezinárodního festivalu jazzového piana – 
sólové recitály v Praze. V triu ho doprovodí jeho stálí spoluhráči 
Jorge Roeder na kontrabas a Ziv Ravitz na bicí. V Praze to bude 
jejich páté vystoupení.

https://festivaly.eu/shai-maestro-trio-izraelperu-novomestska-radnice-
praha-2017

Zdroj: http://idanraichelproject.com/

Zdroj: www.festivaly.eu

přednáška

Čaj o třetí - Památky Izraele s R. Machalou 
6.3., 15 h | Městská knihovna, Hodonín
http://www.hodonin.eu/brezen-mesic-ctenaru/d-1063737/p1=49772
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Jeden světkoncert

Hadar Noiberg Trio
21.3., 20:30 | Stop Time, Praha

Hadar Noiberg - ,étnistka, skladatelka a 
aranžérka, od svého příjezdu do NYC 
v jednadvaceti letech ovládla svým 
působením žánry kubánské, jazzové a 
world music. Způsob, kterým 
transcenduje své kořeny Středního 
východu a nechává žánry hladce 
splynout, ji charakterizuje jako vysoce 
kvali'kovanou novátorku. Hadar začala 
s kariérou v útlém věku jako klasická 
interpretka, hrála a jezdila na turné s Young Philharmonic Orchestra a 
studovala na Akademii múzických umění v Tel Avivu u ,étnisty Yossi 
Arnheima. Hadar dostala v roce 2007 ocenění za skladatelské umění od 
nadace ASCAP (American Society of Composers, Authors and 
Publishers). Při návštěvě Prahy v roce 2015 ji doprovodil další z řady 
izraelských mladých kontrabasistů Or Baraket a zkušená americká 
bubenice Allison Miller.  Bude ji doprovázet Daniel Dor na bicí a Tal 
Mashiach na kontrabas.

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?ID=136246

Festival Jeden svět
6. - 15.3. | Praha

V rámci dokumentárního festivalu Jeden svět 
budou letos představeny čtyři izraelské 'lmy. 
Z dílny režisérským bratrů Heymannových  k nám 
dorazí dokument o HIV pozitivním Izraelci, který se 
po 18 letech života v Londýně vrací zpět k rodině, 
která nepřijala jeho sexuální orientaci  

http://heymann'lms.com/'lm/whos-gonna-love-me-now/

Druhým snímkem je dokument „My Friend, Yaniv“ o těžce 
postiženém kamarádovi režiséra Maayana Schwartze, který touží 
po osamostatnění od rodičů a přes obtížnou situaci si zachovává 
okouzlující smysl pro humor.  

 http://www.imdb.com/title/tt5870834/

Třetí snímek „Forever  Pure“ Mayi Zinshtein je  z prostředí  
fotbalového klubu Beitar Jerusalém, který má dlouhou tradici, 
obrovskou základnu oddaných fanoušků a vliv na politiku. Říká se, 
že kdo nepromluví k dvacetitisícovému davu na stadionu Teddy, 
nemá šanci stát se primátorem. Z tohoto důvodu klub koupil 
izraelsko-ruský podnikatel Arkadij Gajdamak. Volby do 
zastupitelstva prohrál, ale povedlo se mu otevřít pandořinu 
skříňku, když pro Beitar zakoupil dva hráče - čečenské muslimy. 
Režisérka pronikla do uzavřeného světa profesionálního fotbalu a 
zachytila boj ultrapravicové fanouškovské organizace La Familia se 
„zrádci“ klubu, který se pyšnil, že jako jediný v Izraeli nikdy neměl 
muslimské hráče. 

http://foreverpure'lm.com/#trailer

Poslední uvedený dokument režiséra Tzachiho Schiffa „Down the 
Deep, Dark Web„ zachycuje zákoutí internetu, která běžný uživatel 
nezná. Řeší se otázky soukromí a sledování aktivity, vyjadřuje se 
kyberpolicie i hackeři. Průvodcem je mladý izraelský novinář, který 
dostal za úkol napsat článek o deep webu. 

http://www.downthedeepdarkweb.com/home.html

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

 Vše o festivalu, včetně podrobného programu zde:

 https://www.jedensvet.cz/2017/

Uriel Hermann
18.3., 19:30 | Jazzinec, Trutnov

Osmadvacetiletý klavírista a zpěvák předvede melodické skladby s vlivy 
Blízkého východu, balancujícími na 
pomezí jazzu a rocku. Bývalý 
student klasické hudby, jehož 
přirozený sklon k improvizaci 
postupně dovedl k jazzu a 
spontánní otevřenosti, zastává 
názor, že vše je o řeči a komunikaci. 
Hudba pak představuje umění 
času, který probíhá tady a teď. 
Podobné postoje zaujímají 
Hermannovi spoluhráči: 
kontrabasista a hráč na arabskou loutnu, Avri Borochov a saxofonista 
Uriel Weinberger s bubeníkem Haimem Peskoffem.

http://www.crossclub.cz/cs/program/?category=1
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Hilla Toony Navok
8.3. – 30.3. | Galerie Klubovna, Brno

Druhým vystavujícím umělcem 
v rámci izraelského bloku 
v galerii Klubovna je Hilla Toony 
Navok.  Její práce se soustředí 
na dešifrování abstraktních a 
formálních zdrojů nebo 
estetických kódů každodenní 
reality. Vizuálně Navok “tančí na 
paletě barev.”  Toto dadaistické 
přirovnání perfektně vykresluje 

její obsesi puristickým laděním 
barev, které vždy důsledně ukládá do protikladů. Navok ve svých dílech 
užívá levných materiálů, jako jsou molitany, laminátové polepy, dráty, 
šanony, plastové objekty všech možných druhů, a to vždy s jediným 
cílem - dosáhnout dokonale vyladěné kompozice, která je na jednu 
stranu velmi křehká a na druhou stranu masivní, neohrabaná a 
monumentální. 

http://artalk.cz/2017/01/22/tz-galerie-klubovna-blok-izraelskych-vystav/

"lm

Zdroj: ticketportal.cz

Zdroj: velvyslanectví Státu Izrael v ČR

kniha

A byl to skřivan
10.3., 19 h | Městské divadlo, Mladá Boleslav

Židovský dramatik a 
humorista Ephraim Kishon 
si vypůjčil titulní postavy 
nejslavnější Shakespearovy 
tragédie a nechal je přežít 
svou vlastní smrt v hrobce 
a žít běžným životem. Jsou 
Romeo a Julie po třiceti 
letech ve společném manželství pořád ještě romantičtí hrdinové, 
anebo bylo lepší tenkrát umřít a stát se tak symbolem tragické, 
avšak nenaplněné lásky? Tuto otázku si přijde položit i samotný 
William. Komedie je především hereckou příležitostí pro herce 
hrající nejen Romea a Julii, ale i všechny zásadní postavy jejich 
minulého i současného života.

http://www.mdmb.cz/PlayDetail

Zdroj: Barka Fabiánová, http://www.fullmoonzine.cz/

Zdroj: Městské divadlo, MD
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