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Kolnoa - festival izraelského !lmu

festival

Dny židovské kultury Olomouc
19. - 29. 10. | Olomouc

Již po desáté proběhnou v Olomouci Dny židovské kultury. 
Pořadatelé připravili tradičně nabitý program plný přednášek, 
filmových projekcí, koncertů a dalších doprovodných akcí. 
Program naleznete na webu festivalu: 

http://www.muo.cz/dzko/

konference Forum 2000

Forum 2000
8. 10., 16:00 | Praha (Náboženství a krize demokracie)
10. 10., 19:00 | Praha (Izraelská demokracie včera, dnes a zítra)

Tématem letošní 
21. konference 
Forum 2000 je „Jak 
posílit demokracii 
v nejisté době“. Dvě 
panelové diskuze 
se budou týkat 
Izraele. Jeden 
z diskuzních panelů 
bude věnován 
současné situaci 
v Izraeli a zúčastní 
se ho mimo jiné i profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě 
Šlomo Avineri. Izraelský expert na evropské právo a migraci Liav 
Orgad se pak zúčastní panelové diskuze na téma vztahu 
náboženství a demokracie.

Kompletní program konference:

http://www.forum2000.cz/homepage

Zdroj: www.forum2000.cz

Kurzy ivritu v Ulpanu

Pokud zvažujete studium moderní hebrejštiny, je ten nejvyšší čas, 
abyste se přihlásili.  Jestliže si nevíte rady s výběrem úrovně, rádi 
vám poradíme. Začínáme v říjnu!

Více na www.ulpan.cz

koncert

Yoav Bartel – Smím prosit
6. 10., 21 h | Studio d, Cheb

Monodrama festival je festival dramat jednoho herce. Izraelské 
zastoupení představuje hra Smím prosit. Autorem a zároveň jediným 
protagonistou je  telavivský choreograf, dramatik, tanečník a herec 
Yoav Bartel.

Hlavní hrdina 
má zvláštní 
profesi: 
organizuje 
skupinové lekce 
izraelských 
lidových tanců. 
Dostane 
příležitost na 
jedné akci 
zastoupit 
věhlasného 
učitele tance. 

Během večera pak 
prozradí své inspirační prameny – zkušenosti a zážitky ze služby 
v izraelské armádě. Tanec dostává švih a zdá se, že hrdina zažije 
nebývalý úspěch, pokud ovšem jeho vzpomínky oslavný tanec 
nezastíní a nepřeválcují…

http://www.divadlocheb.cz/

Zdroj: http://www.divadlocheb.cz/

Zdroj: http://www.muo.cz/dzko/

Poslední dny zápisu do podzimních kurzů

číslo 10 / 2017

Kolnoa
19. - 22. 10 | Kino Pilotů

První ročník festivalu izraelského 
+lmu Kolnoa nabídne 11 
současných izraelských snímků. 
Kolnoa znamená hebrejsky kino. 
První přehlídka izraelských +lmů 
pro české publikum vznikla pod 
záštitou a za podpory 
Velvyslanectví Státu Izrael a 
Ministerstva kultury. 

http://www.kolnoa.cz/
https://www.facebook.com/kolnoacz/

divadlo

Ilan Volkov – Ve jménu revoluce
6. 10. | Kulturní centrum Babylon (sál Stadion), Brno

Festival Moravský podzim bude letos zahájen koncertem brněnské 
+lharmonie pod taktovkou světoznámého izraelského dirigenta 
Ilana Volkova, bývalého šéfdirigenta a nyní hlavního hostujícího 
dirigenta Symfonického orchestru BBC Scottish. Zahajovací koncert 
bude natáčen Českým rozhlasem.

http://www.moravsky-podzim.cz/
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koncert

Tatran
27. 10, 19:30 | Dejvická Klubovna, Praha

Kapela Tatran je známá 
svojí schopností vytvořit 
strhující atmosféru 
originální směsí moderního 
jazzu, rocku, klasické hudby 
a elektroniky. Kapelu 
založili roku 2011 Dan 
Mayo (bicí), Offir 
Benjaminov (baskytara) a 
Tamuz Dekel (kytara). Mají 
na kontě již tři alba a jeden 
singl. Před pražským 
vystoupením se bude konat 
také koncent v rámci Dnů 
židovské kultury v 
Olomouci. 

http://
www.klubovna.povalec.cz/

Klone
5. a 18. 10. | Kolektiv Petrohradská, Petrohradská 13, Praha

Ve Vršovicích bude v říjnu tvořit v rámci rezidenčního pobytu, který 
zajišťuje Petrohradská kolektiv, také izraelský výtvarník Klone. Narodil 
se v ukrajinském Charkově, ale své dětství strávil převážně již v Izraeli a 
nyní žije a tvoří v Tel Avivu. Kromě malby využívá Klone ve své tvorbě 
rozmanité techniky a různé materiály, za pomocí kterých vytváří 
originální a po technické stránce dobře zvládnuté koláže. Věnuje se 
také street artu, a to od drobnějších prací až po rozsáhlé murály. 

http://www.petrohradskakolektiv.com/

Zdroj: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Lola Marsh
22. 10., 19:30 | Palác Akropolis, Praha

Zatímco na 
Slovensku 
má 
izraelská 
skupina 
Lola Marsh 
zástupy 
fanoušků, 
v Čechách 
vystoupí 
letos 
poprvé.

V roce 2015 vystoupila na festivalu Pohoda ještě jako neznámá 
izraelská kapela. Hned poté se ale Lola Marsh zařadila mezi 
nejžádanější jména tohoto festivalu. Podruhé na Pohodě hrála pro 
více než 20 tisíc lidí a letos vystoupí jako jediná zahraniční kapela na 
Pohodě potřetí za sebou…

Mezitím podepsala smlouvu s úspěšným vydavatelstvím Anova Music, 
na kterém vydala EP You´re Mine. Titulní skladba se po zveřejnění na 
spotify dostala mezi tři nejvirálnější hity a letos v lednu k ní natočila 
v izraelské poušti také krásný a působivý klip.

Poslední dva roky je Lola Marsh víc na koncertech po celém světě než 
doma a v rámci evropského turné k vydání dlouho očekávané 
debutové desky se Gil a Yael s kapelou představí poprvé i českému 
publiku.

http://www.palacakropolis.cz/work/33298?
event_id=25874&no=62&page_id=33824

Zdroj: http://www.klubovna.povalec.cz/

Zdroj Palác Akropolis

přednáška

JI.HLAVA – Another Planet (Amir Yatziv)
24. - 29. 10. | Jihlava

Ani letos nechybí v programu tohoto festivalu dokumentárních +lmů 
izraelské zastoupení.  Bude jím snímek Another Planet režiséra Amira 
Yatziva. Dokument je složený z různých virtuálních modelů 
koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim. Another Planet 
také odhaluje lidskou obsesi historií a dokumentací a zároveň 
ukazuje, nakolik by mohla virtuální realita ovlivnit naše vnímaní 
minulosti.

http://www.ji-hlava.cz/

Flora
5. 10., 19:00 | Kolektiv Petrohradská, Petrohradská 13, Praha

Flora (vlastním jménem Liron Meshulam) je izraelská hudebnice, 
zpěvačka, producentka a multiinstrumentalistka.  Během svého 
rezidenčního pobytu v srdci pražských Vršovic, který zajišťuje 
Petrohradská kolektiv, plánuje Flora pracovat na svém třetím albu a 
zároveň se věnovat svým dalším projektům. Kromě toho má ovšem 
na programu také několik vystoupení, ať už samostatných anebo 
v rámci mini tour, na kterou se vydá s českou klavíristkou a 
zpěvačkou Sárou Vondráškovou, která je známá českému publiku 
především díky svému projektu Never Sol.

Více o akci a o Liron Meshulam: 

http://www.petrohradskakolektiv.com/event/nepiji-mleko-ale-kdyz-tak-jedine-
ze-skla/
http://iam/ora.com/

Poděkování

Děkujeme za příspěvky do tohoto Zpravodaje 
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. 
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