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Ulpan uvádí... Start-up Nation. Příběh malého 
velkého národa
19. 5., 19 h  | Langhans, Vodičkova 37, Praha 1
Jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých sedmdesát 
let, má 8 milionů obyvatel, nedisponuje skoro žádnými přírodními 
zdroji, od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká 
mnohem větší počet světově úspěšných (rem, inovací a nápadů než 
ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru? Izrael je na špici 
světového hi-tech. Náhoda, zázrak či nutnost? Můžeme se něco 
přiučit i my? Na tyto a další otázky odpoví další z cyklu přednášek 
Ulpan uvádí... Nenechte si ujít přednášku ekonoma a manažera 
Romana Lesného. Vstup volný.

http://ulpan.cz/index.php?id=ulpan-uvadi-1 

Yossi Arnheim
9. 5., 18:30 | Krajská vědecká knihovna, Liberec
11. 5., 19 h  | Maiselova synagoga, Praha 
12. 5., 19:30 | Nelahozeves, Zámek

Yossi Arnheim je prvním )étnistou 
Israel Philharmonic Orchestra a 
vedoucí oddělení dechových 
nástrojů v Jerusalem Music Centre. 
Jako sólista pravidelně vystupuje s 
Israel Philharmonic Orchestra a 
dalšími orchestry v Izraeli. Jeho 
kariéra coby aktivního komorního 
hudebníka zahrnuje vystoupení s 
předními světovými umělci. 
Arnheimův repertoár se značí 
různorodostí stylů, od baroka po 
světskou hudbu. 

http://www.americkejaro.cz/index.php/program?id=15

Omer Klein Trio
23. 5., 19:30  | Nuselská radnice, Praha

V Německu má 
základnu jeden     
z nejnadanějších 
klavíristů 
současnosti - 
Omer Klein. Ve 
svých čtyřiatřiceti 

letech má na kontě šest alb, vystoupení po celém světě. Jazzoví 
kritici opěvují jeho tvorbu slovy „okouzlující, ohromující, bez 
hranic“, hovoří se o něm jako o jednom z „nejúchvatnějších 
izraelských umělců poslední doby“.  V současné době je mu 
působištěm Düsseldorf, kde začal skládat hudbu pro tamější 
významnou divadelní scénu Schauspielhaus. Vystupuje sólo nebo 
jako frontman Omer Klein Tria, ve kterém mu sekunduje 
kontrabasista Haggai Cohen Milo a bubeník Amir Bresler. 

https://www.facebook.com/events/1573225829660442/

Zdroj: www.americkejaro.cz

koncert

koncert

Noc literatury

Shalosh
7. 5., 19:30 | Chodovská tvrz, Praha

Shalosh je multižánrová, akustická, 
progresivní, jazzová kapela z New 
Yorku a Izraele. Sestava tria je 
klasicky jazzová (piáno, basa a bicí) 
a členové kapely mají své kořeny v 
jazzu a improvizaci, ale ubírají se i 
cestou napříč rockem, klasikou, 

elektronikou i hudbou Afriky a 
Středního východu. Cílem Shalosh je muzika, která co nejvíce 
pohne publikem a prolomí pomyslné bariéry mezi hudbou a 
posluchačem. Shalosh je výjimkou v jazzovém světě, neboť nemá v 
čele lídra. V triu jsou si všichni rovni, umělecká souhra se rodila 
během let na základě přátelství i hráčské virtuozity. 

https://www.facebook.com/events/1963706530520480/

Zdroj: Jazz Meets the World
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Pražské jaro: Daniel Barenboim
15. 5., 20 h | Obecní dům, Praha

Daniel Barenboim a 
Staatskapelle Berlin 
potěší publikum 
Pražského jara pátou 
Brucknerovou Symfonií 
B dur. Klavíristu a 

dirigenta Daniela 
Barenboima lze bez nadsázky označit za žijící legendu klasické 
hudby. Spolupracoval snad se všemi světovými umělci a orchestry a 
výčet koncertních pódií, na nichž účinkoval, ať už jako klavírista či 
dirigent, je dech beroucí. Od roku 1992 působí u Staatskapelle Berlin, 
kde je známý uváděním velmi širokého a bohatého repertoáru, v 
němž nechybí především kompletní symfonická a operní tvorba 
vybraných autorů.

http://www.eches.mrecic.gov.ar/
www.festival.cz

Zdroj: www.festival.cz

koncert

Etgar Keret: Sedm dobrých let
11. 5., 18 h | Karlin Studios, Praha 
V rámci 10. ročníku literárního happeningu 
Noc literatury bude izraelskou literaturu 
reprezentovat Etgar Keret a jeho kniha Sedm 
dobrých let. Předčítat z ní bude herec 
Ondřej Volejník. Etgar Keret je jedním 
z nejznámějších izraelských spisovatelů 
mladé generace. Publikuje od roku 1992, 
jeho knihy v Izraeli získaly takřka kultovní 
status, zejména mezi mladými čtenáři. 

www.nocliteratury.cz

Zdroj: http://www.nocliteratury.cz
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Dny Jeruzaléma: &lm

Dny Jeruzaléma, 25. - 29. 5. 2016, Praha

www.ulpan.cz ulpan@ulpan.cz ulpan.eshop-zdarma.cz www.facebook.com/Ulpan.Praha

Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

Dny Jeruzaléma: hudba 

tanec

Ohad Naharin: decadance
17. 5., 20 h | Nová scéna Národního divadla, Praha 1

Balet Národního divadla zařadil do svého repertoáru dílo dnes již legendárního Izraelce 
Ohada Naharina, který již několik desetiletí patří ke „crème de la crème“ 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 choreogra(cké struktury 
celého večera. Ohadovo silné charizma, velice speci(cké geogra(cké a kulturní zázemí, 
jedinečná a originální poetika pohybu a výrazových prostředků všeobecně bude 

obrovskou novou zkušeností nejen pro tanečníky, ale především pro diváky, kteří se mohou těšit na silný nevšední zážitek.

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/7878?t=2015-06-05-19-00

http://www.narodni-divadlo.cz/

Festival Dny Jeruzaléma / Days of Jerusalem 

...letos již počtvrté pražskému publiku přiblíží uměleckou scénu Jeruzaléma - města 
proslulého složitými dějinami a mimořádnou kreativitou. Multižánrový festival nadále 
poskytuje platformu pro dialog umělců a publika bez ohledu na původ a vyznání. 

Dny Jeruzaléma se budou letos odehrávat v městské části Praha 7 u vstupu do Stromovky, 
v areálu Tiskárny na Vzduchu, a to od 25. do 29. května. Uslyšíte zde to nejzajímavější ze 
současné jeruzalémské hudební scény od punku přes rap a taneční hudbu po country. 
Nebudou chybět kuchaři, kteří se letos zaměří na vegetariánské varianty blízkovýchodní 
kuchyně, a návštěvníci se dočkají i tradičně oblíbených workshopů – jazykových, tanečních 
a dalších. Naopak velkou novinkou bude přítomnost hvězd jeruzalémské skateboardové 
subkultury, které promluví o aktivismu a předvedou, co umí na U rampě. A chystá se také 
trh s pražským a jeruzalémským designem. 

Festival Dny Jeruzaléma obohatí přátelskou a sousedskou atmosféru Prahy 7 o další 
možnost k setkávání.

Níže pro vás vybíráme pár tipů. 

Celý program festivalu Dny Jeruzaléma najdete zde:

http://daysoerusalem.com/cs/program 

Zdroj:web festivalu Dny Jeruzaléma

Během čtyř květnových dnů si v Tiskárně 
na Vzduchu pražské publikum užije to 
nejlepší ze současné jeruzalémské 
hudební scény napříč styly, od orientálně-
elektronických Echo&Tito k jazz-punku 
dua Malox, od zemitých OSOG 
k nefalšovaným hipsterům Beta Zinq. Do 
Prahy se také po loňském úspěchu vrací 
palestinský rapper Muhammad Mughrabi, 
který speciálně pro Dny Jeruzaléma 
připravuje repertoár s kapelou Beta Zinq, 
a pracuje se také na spolupráci s českými 
umělci. Největším překvapením, které 
Dny Jeruzaléma letos přichystaly, je ale 
koncert jeruzalémské rapové superstar 
Adi Ulmansky! 

Dny Jeruzaléma: kulinářská sekce

Izraelský chef Ilan Garousi a jeho 
palestinský kolega Kamel Hashlomon 
se tentokrát zaměří na veganské 
varianty blízkovýchodní kuchyně a 
budou se o ní bavit s lidmi 
z holešovické komunitní zahrady 
Prazelenina.

Filmová sekce 
představí 
Jeruzalém 
z mnoha různých 
úhlů pohledu. 
Krátké před(lmy 
zachycují svérázné 
jeruzalémské 
postavy z židovské, 
muslimské i 
křesťanské čtvrti, 
celovečerní (lmy 
se pak odehrávají 
v Jeruzalémě 40. let (Příběh o lásce a tmě) i 
v tom současném (Milá slova). 

Zdroj: web festivalu Dny Jeruzaléma

Zdroj: web festivalu Dny Jeruzaléma
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Chanoch Levin: Strasti života
21. 5., 19 h | Divadlo F. X. Šaldy, Liberec
 
Manželství (a nejen) po izraelsku. Hru 
jednoho z nejlepších a asi i 
nejznámějších dramatiků Izraele, 
Chanocha Levina (חנוך לוין) se po 
Národním divadle rozhodlo nastudovat 
i Šaldovo divadlo v Liberci. 
Životní bilance člověka, který se jedné noci probudí s pocitem 
brzkého konce. Vzbudí svou ženu, aby jí oznámil, že ji opustí. To, co 
následuje, je strhující lamentace nad pocitem promarnění života, 
vztahu, plná smutku, výčitek, sarkasmu a typického levinovského 
humoru. Strasti života jsou originální a skvělý text, který se dotkne 
každého, a kterému my, obyvatelé střední Evropy, porozumíme více 
než dobře.

www.saldovo-divadlo.cz/program/detail-predstaveni/r/2878/strasti-zivota 

Chanoch Levin: Strasti života
24. 5., 19 h | Národní divadlo, Praha

Pozoruhodný izraelský dramatik 
Chanoch Levin (חנוך לוין) patří 
k nejuznávanějším autorům izraelského 
dramatu. Někteří ho přirovnávají ke Kafkovi, 
Beckettovi či Havlovi. Jeho hlas je však zcela 
svébytný a originální.  Hra Strasti života je 
nelítostným, místy až hořce (loso(ckým 
zamyšlením nad marností veškerého lidského 
počínání. Levin dosahuje s využitím 
minimalistických jazykových prostředků silné 
a poetické atmosféry a až hmatatelného, 
fyzicky tísnivého pocitu absurdna. Přesto hra 
nepostrádá humor, jakkoliv černý a drsný.

www.narodni-divadlo.cz

Zdroj: www.narodni-divadlo.cz 

divadlo
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Happy End
12. a 22. 5., 19 h | Divadlo Rokoko, Praha

Současná izraelská tragikomedie, která se s nadhledem až groteskním 
zabývá neveselým fenoménem dnešní doby. Režisér Arnošt Gold)am 

připravil neotřelou komedii 
izraelské dramatičky Anat 
Gov, která v její zemi vzbudila 
velký rozruch. Otevřeně se 
totiž zabývá chorobou, která 
se dnes nějakým způsobem 
dotýká téměř každého - 
rakovinou. Anat Gov s 
humorem a nadhledem 
nabízí různé pohledy, jak se 
s takovou situací vyrovnat, 

aniž by člověk ztratil svobodu, 
důstojnost a hlavně optimismus. Můžete se těšit nejen na skvělé 
herecké výkony, ale i hudebně-taneční výstupy, které celou hru 
posunují do roviny téměř groteskní.

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/

Mikve
25. 5., 19 h | Stavovské divadlo, Praha 

Mikve – prostor rituální lázně, v níž se věřící židovské ženy 
pravidelně očišťují – se ve hře současné izraelské dramatičky Hadar 
Galron stává místem střetu různých přístupů k víře i k životu. Do 
ortodoxní komunity přichází Šira, nová lázeňská, před níž se 
pozvolna rozkrývají osudy místních žen – dramata, o nichž všichni 
vědí, ale nikdo o nich nemluví. Ve své snaze pomoci naráží 
empatická, ale přitom razantní Šira na bariéru náboženských 
pravidel i lidských předsudků. Ženská komunita, stmelená léta 
kolem lázeňské Šošany, Širu nejprve odmítá, brání se novému 
pohledu i nabízeným řešením, aby se posléze v dramatickém 
závěru ženy pokusily vzepřít svazujícím pravidlům svého 
společenství. Na pozadí tradičního židovského rituálu otevírá tato 
současná hra téma postavení žen ve společnosti, vztahu ortodoxní 
komunity k běžnému životu, především ale nabízí vynikající 
herecké příležitosti prostřednictvím psychologicky bohatých 
postav a jejich dramatických osudů.

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5322

divadlo

Zdroj: www.saldovo-divadlo.cz

Zdroj: www.narodni-divadlo.cz 

Zdroj:http://www.mestskadivadlaprazska.cz/

Ani&lm
3.-8. 5.  | Třeboň

Ani(lm letos uvede v rámci studentské 
sekce dva izraelské snímky.  Citlivý 
snímek Zrcadla, kterým absolvovaly 
dvě nadějné režisérky na jeruzalémské 
škole Bezalel, zobrazuje vztah otce a 
dcery. Druhým je snímek Vnitřní 
pohledy.  Poutavě ilustruje sestříhané 
fragmenty rozhovorů s takovými 
osobnostmi, jakými byly a jsou Allen 
Ginsberg, Charles Bukowski, Nina 
Simone, Leonard Cohen a David Lynch. 
Autorka pomocí techniky inspirované 
sítotiskem odráží všudypřítomné napětí mezi viditelnými vrstvami 
obrazu a neviditelnými vrstvami lidského vnímání.

http://www.ani(lm.cz 

Dogtown
19. 5., 20 h | Ponec, Praha 

V době, kdy máme strach 
promluvit nahlas, vzrůstá 
potřeba se vzepřít a 
protestovat, potřeba najít jiný 
způsob, jak se vyjádřit beze 
strachu. Každý ví, že lžou, že nás 
pomalu nahlodávají zevnitř, že 
stanovují pravidla toho, co je 
zakázáno a co dovoleno. Kolik 
svobody opravdu máme? Dva 

muži, kteří se potkají, zkoumají, co je dovoleno. Mezinárodní 
tanečně-divadelní představení, které vzniklo v choreogra(i 
renomovaného izraelského choreografa ve spolupráci s českými 
umělci v premiéře pro 5. ročník festival Prague Pride 2015.   Nadar 
Rosano obdržel v roce 2015 prestižní izraelské ocenění Best Artist 
2015.

http://www.divadloponec.cz/predstaveni/dogtown

Zdroj: PONEC

Zdroj: web Anifilm, www.anifilm.cz
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