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Ulpan uvádí... Mezi utopií a politikou? Izraelská 
architektura ve 20. století
30. 6., 19 h  | Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Většina návštěvníků přichází do Izraele kvůli starověké historii, země 
ale nabízí i řadu novodobých architektonických památek. Další 
přednáška z cyklu Ulpan uvádí... se zabývá moderní izraelskou 
architekturou, přičemž se zaměří na několik konkrétních míst 
(například Tel Aviv a Hebrejská univerzita v Jeruzalémě). Přednáška 
klade důraz především na historický kontext, v němž byly dané 
objekty a čtvrtě vybudovány. Ukáže tak na úzký vztah mezi 
architekturou a společenským a politickým vývojem v Izraeli ve 20. 
století. Nenechte si ujít přednášku politologa Jakuba Záhory. Vstup 
volný.

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

Léto s hebrejštinou

Na léto 2016 vypisujeme intezivní kurz pro začátečníky, udržovací kurzy pro mírně pokročilé i literární klub pro pokročilé. Aktuální nabídku a 
rezervační formulář najdete na našich webových stránkách: http://ulpan.cz/index.php?id=letni-kurzy

letní kurzy

Udi Peled: (Nejen) o životě v kibucu
2. 6., 16:30 | Café Jedna, Praha

Předseda jednoho z nejstarších kibuců 
v Izraeli, historik a ekonom s českými 
kořeny a hlavně nefalšovaný kibucnik 
tělem i duší, vás srdečně zve na 
otevřenou debatu o minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti tohoto 
jedinečného fenoménu, který sehrál 
zásadní úlohu v naplnění snu 
zakladatelů Státu Izrael. Přednáška 
v anglickém jazyce. Rezervace na: 
kibuc@centrum.cz

https://www.facebook.com/events/1332406623441738/

Zdroj: Udi Peled
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Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

koncert

koncert

Ori
23.-26. 6. | Festival United Islands, Praha

Elektropopový songwriter Ori 
Alboher je rodák z Jeruzaléma, 
usazený v Berlíně, kam se 
přestěhoval po vydání svého 
debutového alba Unwind v roce 
2012. Jeho skladby jsou plné 
tajuplnosti i neobyčejných zvuků, 

inovativní, překvapující a při vší 
zasněnosti a křehkosti pozoruhodně barevné a plné funkčních 
kontrastů. Ambient se v nich mísí s popovými melodiemi, 
elektronicky modi)kovaný hlas s čistými zvuky akustických nástrojů 
a netypickými beaty či samplovanými smyčkami. Intimní nálady 
zpomalují, zklidňují a vtahují do světa, kde čas plyne pomaleji. 

http://unitedislands.cz/interpret/ori/

Zdroj: United Islands, Praha

Tanec Praha: Francesca Foscarini (IT) / Yasmeen Godder (IL): GUT GIFT
6. a 7. 6., 20 h | PONEC – divadlo pro tanec, Praha

Slavná izraelská choreografka Yasmeen 
Godder se nezdráhá otevírat stavidla 
hlubokým proudům podvědomí a nechat je 
narážet na pravidly kontrolované sociální 
vědomí.  Godder tím budí rozruch na 
světovém choreogra)ckém nebi bezmála 
dvacet let. Ke spolupráci ji oslovila výrazná 
postava současné mladé italské taneční 
generace Francesca Foscarini. Vzniklo sólo, 
které je strhující intimní interakcí mezi 
vnitřním a vnější prostorem, mezi tělem a 
myslí, viděným a tušeným. 

"Okouzlující dialog, který na první pohled 
zaujme především motivem kývání, ztrátou 
kontroly v pohybu a prudkými výbuchy 
energie. Kdykoli se tanečnice zastaví v rohu, 

jakoby si měřila další akční radius, teritorium, nad které ještě může svou vládu rozšířit. Foscarini prostoru vládne neuvěřitelnou silou, kterou 
sama z jeviště vysílá v nezměrných proudech." (Giuseppe di Stefano, “Il sole 24 ore” – Festival Gender Bender, Bologna 2014)

http://www.tanecpraha.cz/predstaveni/gut-gift-act-30-cecil-street

Zdroj:Tanec Praha, autor Itzik Giuli

Kosha Dillz
20. 6., 18 h | Cafe Prostoru, Praha

Americký rapper Kosha Dillz na svém 
turné po Evropě zavítá i do Prahy. 
Tento raper z New Jersey skládá 
v angličtině, hebrejštině a španělštině a 
často vystupuje po boku reggae 
hvězdy Matisyahu. Pozvání na koncert 
přijal i guru místní reggae scény 
Selector Boldrik.

http://cafe.prostoru.cz/kultura/

NINET
26.6.  | Výstaviště, Praha

V roce 2005 byla v internetové 
soutěži Dvě stě největších 
Izraelců zvolena desátým 
největším Izraelcem všech dob. 
V roce 2007 byla v Izrael Music 
Awards vyhlášena největší 
zpěvačkou roku i rocku. Kromě 
hudební kariéry se věnuje 
i herecké dráze. Její hudba 
vychází ze vzorů jako je Patti 
Smith či PJ Harvey, ale nevyhýbá se ani folkovějším polohám. 
Vystupuje s doprovodnou rockovou kapelou v klasickém složení 
obohaceném o smyčce a občasné elektronické efekty a riffy. 

http://metronomefestival.cz/interpreti/ninet/

Zdroj: JPOST.com

Zdroj: Cafe Prostoru

koncert

Diwan Saz
12. 6., 13 h | Respekt Festival, Praha

Sestava z Galileje na severu Izraele má 
židovské, arabské i křesťanské členy - a 
hraje hudbu stejně barvitou jako je etnické 
složení Blízkého východu. S hráči 
světového renomé zpívá patnáctiletý 
beduín s hlasem ostrým jak písečná bouře. 
Zakladatelem sestavy je Yochai Barak, 
renomovaný znalec hudby Blízkého 
východu, Evropy i Indie. Jako host se 
skupinou vystupuje virtuoz na orientální 
housle kemenče Mark Eliyahu, který sklidil 
velký úspěch na festivalu Colours of 
Ostrava. 

http://respectfestival.rachot.cz/cz/diwan-saz 

Zdroj: http://www.diwansaz.com/

http://www.ulpan.cz
http://www.ulpan.cz
mailto:ulpan@ulpan.cz
mailto:ulpan@ulpan.cz
http://ulpan.eshop-zdarma.cz/index.php
http://ulpan.eshop-zdarma.cz/index.php
https://www.facebook.com/Ulpan.Praha/
https://www.facebook.com/Ulpan.Praha/
http://www.ulpan.cz
http://www.ulpan.cz
http://www.tanecpraha.cz/predstaveni/gut-gift-act-30-cecil-street
http://www.tanecpraha.cz/predstaveni/gut-gift-act-30-cecil-street
http://cafe.prostoru.cz/kultura/
http://cafe.prostoru.cz/kultura/
http://respectfestival.rachot.cz/cz/diwan-saz
http://respectfestival.rachot.cz/cz/diwan-saz

