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festival Boskovice

Cukrář 
30.6. - 8.7. 2016 | 52. Mezinárodní !lmový festival Karlovy  Vary

V rámci letošního ročníku Mezinárodního !lmového festivalu 
Karlovy Vary se můžete těšit na dva izraelské snímky. Prvním je 
světová premiéra izraelsko-německého !lmu Cukrář, který je 
režisérským debutem Offira Raula Graziera. Snímek je zařazen do 
soutěžní sekce festivalu. Služební cesty mohou přinést mnohá 
překvapení a není výjimkou, pokud mezi ně patří setkání, jež 
přeroste v milenecký vztah. Poměr Thomase, cukráře žijícího 
v Berlíně, a Orana, ženatého muže původem z Izraele, však po 
několika měsících utne tragická událost. Oran umírá při dopravní 
nehodě a Thomas nevidí jiné východisko, než vyhledat vdovu, jež 
teď sama vychovává Oranova syna. Přes počáteční nedůvěru, 
pramenící z Thomasovy německé národnosti, dává truchlící Anat 
mlčenlivému mladému muži práci ve své kavárně, netuší však, že 
nevyslovený smutek, který je spojuje, se váže k jednomu a tomu 
samému muži. Na poli celovečerního !lmu debutující O!r Raul 
Graizer přináší melodrama, jehož síla spočívá v subtilnosti, s jakou 
milostnou tématiku dokáže nahlédnout. Do popředí staví křehké a 
nepatrné emoce, kontury bolestivého tajemství přitom odhaluje jen 
velmi pozvolně. O to silnější svědectví o lásce, jež není podmíněna 
sexuální orientací, dokáže tento formálně kultivovaný debut přinést.

V sekci 
horizonty 
uvidí diváci 
!lm 
americko-
izraelské 
koprodukce 
Menashe. 
Sympatický 
smolař 
Menaše, 
zaměstnanec 
obchodu se 
smíšeným 
zbožím a vdovec, se v komunitě ultraortodoxních židů 
v newyorském Brooklynu, prostoupené četnými pravidly, snaží 
získat právo na výchovu vlastního syna. Jemné, hluboce lidské 
drama s úsměvnými momenty patřilo k hitům letošního Sundance.

http://www.kviff.com/cs/program/!lm/4822967-cukrar/
http://www.kviff.com/cs/program/!lm/4822605-menase/

izraelské #lmy na KKIFF

Zdroj: web KKIFF

Moti & Kaya Schwartz a Leonid Detzelman
6. - 9. 7. |  Boskovice

V rámci 25. ročníku Festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích 
vystoupí mimo jiné izraelské trio Moti & Kaya Schwartz 
s Leonidem Detzelmanem. V komorní atmosféře boskovické 
synagogy zazní jak tradiční židovské melodie a nápěvy, tak 
moderně laděný jazz s prvky world music. Kaya Schwartz se 
narodila v Jeruzalémě, který se hluboce vryl do jejího hudebního 
projevu. Moti Schwartz vystudoval konzervatoř v Givatayim a 
posléze Dick Groove Music School v Los Angeles a na newyorské 
Julliard and Hunter College a specializuje se na hru na africký 
buben Tama, někdy označovaný jako „mluvící buben“. 
V Boskovicích vystoupí s Moti a Kayou i pianista a multi-
instumentalista Leonid Detzelman, držitel řady hudebních 
ocenění.

Ve čtvrtek 6.7. bude v rámci festivalu promítán v kině Panorama 
izraelský !lm Na konci světa doleva režiséra Aviho Neshera.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://boskovice-festival.cz/cs/ucinkujici/moti-kaya-schwartz-a-leonid-detzelm

Zdroj: web KKIFF

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
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Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

koncert

festival Colours of Ostrava

Dudu Tassa
21. 7. | Bývalý areál hutí 
Dolní Vítkovice, Ostrava

Zpěvák a kytarista 
Dudu Tassa má na 
izraelské scéně po 
osmi albech silnou 
pozici hitmakera. 
Vychází z kořenů 
irácké hudby a 

navazuje na tradici 
svých předků.  

Dudu Tassa spolupracoval mimojiné také s kytaristou Johnnym 
Greenwoodem z Radiohead, který o něm napsal:  „Tassa je plný 
protikladů. Na jedné straně jsou zázraky, které dělá s kytarou a 
svým tvrdým rockerským vzezřením. Na straně druhé je jeho 
měkký hlas a procítěné intenzivní texty, které zpívá z plného 
srdce. Tato kombinace, stejně jako spojení rocku s orientální 
hudbou, z něj dělá tak unikátního a milovaného umělce.“ 

https://www.colours.cz/ucinkujici/dudu-tassa-the-kuwaitis

Zdroj: www.jpost.com

Czech Music Crossroads
17. - 18. 7. | Bývalý areál hutí Dolní Vítkovice, Ostrava

Letošní čtvrtý ročník této konference přivítá několik izraelských 
odborníků. Vedle uměleckého ředitele Tel Aviv Jazz Festival 
Baraka Weisse a uměleckého ředitele Winter Red Sea Jazz Festival 
Dubiho Lenze bude přítomna i producentka, agentka a majitelka 
Olamale International Booking Yvonne Kahan, která stojí za 
letošním vystoupením vynikajícího izraelského rockera Dudu 
Tassy v Ostravě.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://crossroadsmusic.cz/

Mischa Maisky a Shiran Wang 
10.7., 19:30 | Maškarní sál zámku Český Krumlov, Český Krumlov

V rámci Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov vystoupí izraelský 
violoncellista Mischa Maisky, který spolu 
s čínskou klavíristkou Shiran Wang zahrají 
skladby Johanna Sebastiana Bacha. 
Maiského nahrávky se těší celosvětovému 
kritickému ohlasu a na svém kontě má 
nominace na prestižní ceny Echo, 
francouzské Grand Prix du Disque a 
Diapason d’Or či známé Grammy. Tento 
prvotřídní světový umělec je pravidelným 

hostem předních mezinárodních festivalů a 
spolupracoval s takovými dirigenty, jako Leonard Bernstein, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Lorin Maazel, James Levine, Vladimir 
Ashkenazy, Giuseppe Sinopoli nebo Daniel Barenboim. 
Uměleckými partnery Maiskému byli například Martha Argerich, 
Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, 
Julian Rachlin nebo Janine Jansen. Maisky je jediným 
violoncellistou na světě, který studoval současně u legendárních 
umělců Mstislava Rostropoviče a Gregora Piatigorského.

http://festivalkrumlov.cz/program-a-vstupenky/

Zdroj: http://festivalkrumlov.cz/

taneční workshop

hudba

taneční workshop

Contemporary Dance Workshop Prague
17. - 22.7. | Balet Národního divadla na Anenském náměstí, Praha

17. – 22. července 2017 se uskuteční v prostorách Baletu 
Národního divadla na Anenském náměstí již IX. mezinárodní 
workshop INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE 
WORKSHOP PRAGUE, na jehož organizaci spolupracují známý 
český pedagog a choreograf Jan Kodet a produkční baletu 
Národního Divadla Jana Malisová. Letošního ročníku se zúčastní 
také  Guy Shomroni (Gaga dance, Ohad Naharin’s repertoire, 
Gaga people).

http://icdw-prague.com/cs

Pražské folklorní dny
14. a .15.7. | Praha /Sbor Clilej Menaše/ 
20. - 22. 7. | Praha /Naama Dance/

V létě se můžeme v srdci Prahy těšit na dva festivaly, jeden 
zaměřený na sborový zpěv a druhý na lidovou kulturu a folklór. 
Ani na jednom nebude chybět izraelské zastoupení. Na Prague 
Choral Meeting vystoupí mimo jiné také Clilej Menaše Choir 
složený z 25 zpěvaček a zpěváků, kteří pocházejí z okolí města 
Chadery. Repertoár sboru obsahuje jak klasickou hudbu, tak 
izraelské starší i nové písně. 

Program:
14. 7., 13 h, Kostel sv. Mikuláše na Starom. nám., Praha (Clilej Menaše Choir)
15. 7., 13 h, Kostel sv. Martina ve zdi, Praha (Clilej Menaše Choir)
4. 8., 14:30, Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám., Praha (Iris Hanazarti 
Choir)
5. 8., 14:30, Kostel sv. Martina ve zdi, Praha (Iris Hanazarti Choir)
Pražské folklorní dny
20. 7., 16 h, Alšovo nábřeží – před Rudol!nem (Naama Dance)
21. 7., 16:30, Alšovo nábřeží – před Rudol!nem (Naama Dance)
22. 7., 10 h, Slavnostní průvod všech souborů začínající na Staroměstském 
nám.
22. 7., 15 h, Náměstí Republiky (Naama Dance)

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://www.praguefestival.cz/

Gaga Workshop Prague & Gaga/dancers s 
Adi Salant
20 - 25. 7. | Sály Baletu 
Národního divadla, Anenské 
nám. 2, Praha

420PEOPLE ve spolupráci 
s Gaga Movement Ltd. a 
Národním divadlem v létě 
pořádají druhý ročník 
letních kurzů Gaga/
dancers a Gaga/people. Do Prahy se vrátí Adi Salant, umělecká 
spoluředitelka Batsheva Dance Company, a spolu s příznivci Gaga 
naváže na loňskou intenzivní energii. Gaga, způsob práce 
vyvinutý Ohadem Naharinem, se zrodil z víry v uzdravující moc 
pohybu. Gaga/dancers nabízí profesionálním tanečníkům po 
celém světě možnost okusit každodenní trénink souboru 
Batsheva Dance Company. Gaga/people je vhodná pro kohokoli, 
bez ohledu na věk nebo předchozí zkušenosti.

Zdroj: kulturní zpravodaj Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

http://www.420people.org/gaga

Zdroj: http://www.420people.org/gaga
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