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Inbar Fridman Quartet Turné
4. 10., 20 h | Stará pekárna, Brno
5. 10., 19 h | Rožnov pod Radhoštěm
6. 10., 19 h | Městské kulturní středisko, Vyškov
7. 10. | Setkání kytaristů, Zlín
8. 10., 20:30 | Pražírna Kyjov, Komenského 1407/14

Inbar Fridman je vynikající izraelsko-americká jazzová kytaristka, mimo 
jiné spoluhráčka legendárního bubeníka Billiho Cobhama. Je kytaristkou 
velké žánrové rozmanitosti – od rocku po klasický jazz. Okouzlující a 
melodické skladby doplňuje lehký náznak fusion jazzu a propracovaná vystoupení kvintetu promění běžný večer v nevšední událost. V České 
republice se Inbar představí v kvartetu obsazeném vynikajícími hudebníky: pianistou Markem Novotným, basistou Petrem Dvorským a 
bubeníkem Jiřím Slavíčkem.

http://www.inbarmusic.com/

Celoroční kurzy hebrejštiny

Připomínáme, že celoroční večerní i 
dopolední kurzy hebrejštiny začnou již 
od 13. října 2016. Vypisujeme kurzy pro 
všechny úrovně pokročilosti - od 
naprostých začátečníků po konverzaci 
pro nejpokročilejší studenty. 

Informace o rozvrhu na našich 
internetových stránkách www.ulpan.cz

VÝUKA BUDE PROBÍHAT V  NOVÝCH 
PROSTORÁCH V BLÍZKOSTI METRA VYŠEHRAD. 

Heart Matters: Nitzan Lederman
9. 10., 18 h | Divadlo na cucky, Olomouc
10. 10., 19:30 | Divadlo na cucky, Olomouc, workshop pro veřejnost
12. 10., 20 h | Moving Station (Johan o.s.), Plzeň

Nitzan Lederman přiváží do  
Olomouce a Plzně sólo 
show  “Heart Matters” 
poprvé představené na 
loňském tanečním festivalu 
Machom Shalem 
v Jeruzalémě. 

http://www.johancentrum.cz/
program/2016/rijen

Dede a Nitzan Mintz
6. 10., 18 h | České centrum Praha, přednáška o izraelském street artu 
22. 10., 19 h | JednaDvaTři Gallery, Petrohradská 13, Praha, závěrečná výstava 

Dede svými projekty reaguje nejen na proměnu města a urbanismus, 
ale i na společenská a osobní témata. Jeho díla jsou vždy site-speci+c, 
vyjadřují vztah mezi myšlenkou, která stojí u jejich zrodu, a danou 
lokalitou nebo materiálem či technikou, které použije.  Ulice je pro něj 
prostorem pro tvorbu. Město je médiem a integrální součástí jeho 
tvůrčího procesu. Nejznámějším Dedeho symbolem je náplast a často 
je označován jako Dede Bandaid. Význam jednotlivých náplastí se 
mění podle místa, je zároveň univerzální náplastí na rány, které každý 
máme. Na různých místech Tel Avivu se objevují jeho obří zvířata, ale i 
značky a symboly, které reagují na tvar budov, stavební boom nebo 
připomínají již neexistující místa. Jeho dosud největším dílem je tzv. 
Dol+narium. Polorozpadlé budově z 80.let, neblaze proslulé 
teroristickým útokem v roce 2001, která dodnes hledá novou podobu 
a čelí různým zájmům, domaloval zuby a vytvořil z ní dominantu 
telavivské promenády. Dede má nezaměnitelný rukopis a jeho díla 
jsou i mimo Tel Aviv, např. v Londýně, New Yorku a v Berlíně. Spolu 
s básnířkou a  umělkyní Nitzan Mintz, jejíž básně mají osobní i 
aktivistický nádech, představují významnou tvůrčí dvojici.

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
https://www.facebook.com/events/735202773285509/
http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/izraelsky-street-art-dede-
nitzan-mintz/

Zápis do kurzů pokračuje! tanec

přednáška a výstava

Zdroj: http://www.inbarmusic.com/

výstava

Dror Daum - Scared to Live
11. - 30. 10. | Etc. galerie, Praha

Říká se, že být autentickou 
lidskou bytostí znamená 
přijmout a pochopit fakt, že jsme 
smrtelní. Vyrovnat se s faktem, že 
svůj život neustále vztahujeme 
k horizontu smrti, či vyrovnat se 
s „bytím ke smrti“, jak by to 
pojmenoval Martin Heidegger.“ 
Nelze popřít, že současná 
společnost nepřijímá otázku 

smrti s láskou. Politika strachu a její konečný argument – smrt – je 
používána jako prostředek, jak zajistit závislost lidí na moci. 
Autentický lidský život lze nalézt pouze tváří v tvář konečnosti, 
kdy se pokoušíme dát konci svého života smysl, přesto jsme raději 
naživu v umělém, ale bezpečném světě, pod ochranou, která naše 
bytí okrádá o nefalšovaný faktor, jímž je smrtelnost. Dror Daum 
nahlíží téma autenticity inteligentním a nepřímočarým 
způsobem. Své fotogra+e často manipuluje a upravuje, ale pouze 
proto, aby dekonstruoval myšlenku „obrazu z fotoshopu“, který je 
dočista banální a v dnešní době nadužívaný. 

http://fotografestival.cz/2016/event/scared-to-live

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Zdroj: Dror Daum, Epidemie, 2014, In: http://
fotografestival.cz/
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tanecSlet bubeníků

Slet bubeníků: Kamma Kamila
14. - 30. 10., 14 měst - informace na webu 
slet bubeníků

Dcera židovské matky a 
muslimského otce vyrůstala v rodině 
prominentních hudebníků 
v Ázerbájdžánu. Ve třinácti letech se 
přistěhovala se svou matkou do 
Izraele, kde se postupně začal 
formovat její speci+cký styl 
propojující hudební prvky obou 
kultur. V rámci letošního ročníku 
Sletu budeníků vystoupí spolu 
s ostatními ve čtrnácti českých městech.

http://sletbubeniku.cz/

Collective Loss of Memory
15. 10., 20 h | divadlo Ponec, Praha
Žid Tom, 
přizpůsobivý 
Nathan, pomocník 
Dano, pravý, 
čistokrevný Knut a 
boss Joona – 
minimálně o 50 % 
lepší než všichni 
ostatní. S pěticí 
těchto veselých 
chlapců se budeme 
věnovat silnému 
sociálnímu 
fenoménu, 
jednomu ze zvláštních potěšení části lidstva – potěšení ze zabíjení 
a účasti na násilí. Radost ze zabíjení dává jedinečný pocit absolutní 
moci a svobody. Pro oběti je to ale peklo samo. A náhodní svědci? 
Nedělají nic. Postiženi kolektivní ztrátou paměti jen pozorují.

http://www.divadloponec.cz/predstaveni/collective-loss-of-memory

IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově
26. - 30. 10. | FF UK, Praha

Pražské centrum židovských studií Filozo+cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 
24. - 30. října 2016 srdečně zve na „IV. Izraelský týden na Univerzitě Karlově: perspektivy 
izraelských studií v České republice“.

Hlavní přednášku prosloví profesor Elie Rekhess na téma: "The Palestinian-Arab Minority 
in Israel: Between Integration and Alienation". Profesor Elie Rekhess je jedním z předních 
izraelských odborníků na arabskou menšinu v Izraeli, židovsko-arabské vztahy, 
palestinskou politiku, islámské obrození v Izraeli, na Západním břehu a v Gaze. Do svého 
odchodu do penze v roce 2011 byl vedoucím výzkumným pracovníkem v Moshe Dayan 
Center for Middle Eastern and African Studies na Tel Aviv Universit a řídil Program 
židovsko-arabské spolupráce v Izraeli podporovaný nadací Konrada Adenauera (1995-2010). Od roku 2013 působí Prof. Rekhess v pozici Crown 
Visiting Professor Izraelských studií na Northwestern University. Dále je přidruženým ředitelem v Crown Center for Jewish and Israel Studies a 
přednáší na katedře historie na Northwestern University.

„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit 
domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro 
studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře 
po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK v Praze.

Program: http://pcjs.ff.cuni.cz/node/282

přednášky
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Make Hummus Not War
22. 10., 16:30 | NTK, Praha

V rámci šestého ročníku Life Sciences Film Festivalu bude uveden 
snímek Make Hummus Not War. Film režiséra Trevora Grahama se 
zabývá otázkou, zda by regionální láska k hummusu mohla být také 
receptem na mír na Blízkém východě.

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

#lm

Zdroj: web divadlo Ponec

dokument

Ada Ushpiz: Vita Activa - Duch Hanny 
Arendtové
26. - 30. 10. | Mezinárodní festival dokumentárních +lmů, Jihlava

Izraelský snímek 
režisérky Ady Ushpiz - 
Vita Activa -  Duch  
Hanny  Arendtové 
zachycuje složitý portrét 
Hanny Arendtové.  
Zavádí  diváka  do  míst, 
kde  tato  významná  
+losofka  žila,  pracovala,  

byla  milována i  zrazena.

http://nfct.org.il/en/movies/vita-activa-the-spirit-of-hannah-arendt/

Zdroj: web slet bubeníků

Zdroj: http://www.makehummusnotwar.com/

Zdroj: New York Times: http://www.nytimes.com/2016/04/06/
movies/vita-activa-the-spirit-of-hannah-arendt-review.html?
mwrsm=Facebook&_r=3
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