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Ulpan uvádí...

!lm

Rabín
2. - 9. 11. | Praha
10. - 17. 11. | Brno

Filmový queer festival 
Mezipatra má i letos izraelské 
zastoupení. Snímkem izraelské 
produkce bude krátkometrážní 
#lm Uriya Hertze pod názvem 
Rabín. Jeruzalémský rabín Michael je hluboce uznávaný a 
milovaný svou komunitou i rodinou. Když se mu jeho oblíbený 
student Ga# vyzpovídá ze svého nejskrytějšího tajemství, obrátí 
se Michaelovi svět naruby.

http://www.mezipatra.cz/program/katalog-#lmu/6-2017/#lm/834-ha-rav.html

tanec

Itzik Galili – All That Jazz, Rock, Blues
2. 11., 18:30 | Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava
4. 11., 18:30 | Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava
15.11., 18:30 | Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

Taneční inscenace All 
That Jazz, Rock, Blues je 
působivou fúzí hudebních 
stylů, v níž se uplatňují 
různorodé taneční techniky 
často spojené s 
akrobatickými prvky. 
Jednotlivé části inscenace 
nás zavedou do různých 
dob a míst, mnohdy 
exotických, a nikde nechybí 
dráždivost mimořádného smyslového zážitku příznačná pro živý 
moderní tanec. Choreogra#e Itzika Galiliho O Balcão de 
Amor připomene nástup kubánského mamba a hudbu Péreze 
Prada, který je dodnes označován za krále tohoto žánru. 

http://www.ndm.cz/cz/balet/inscenace/4636-all-that-jazz-rock-blues/

Zdroj: http://www.ndm.cz/

Guy Mintus
28.11., 19:30 | Nuselská radnice, Praha

V rámci Mezinárodního festivalu jazzového 
piana vystoupí izraelský pianista, 
improvizátor a skladatel Guy Mintus. Ve 25 
letech má za sebou vystoupení např. v 
Kennedy Centru, na Jazzu v Lincoln 
Centru, v Apollo Theateru, s nositeli 
Grammy jako jsou Howard Levy, Arturo O’Farrill i jazzová legenda 
Sheila Jordan, Jon Hendricks a další. Jeho zájem o world music a 
navazování kontaktů prostřednictvím kulturního porozumění ho 
vedl k setkání s mistry hudebních tradic z oblasti perské, turecké, 
řecké, africké, azerbajdžánské či panditské.  Letos v červnu vydal 
debutové album „A Home in Between“.

http://www.pjmusic-eshop.cz/koncerty-22--mp/22--mezinarodni-festival-
jazzoveho-piana-1--koncert/

dny židovské kultury

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

koncert

číslo 11 / 2017

Budiž voda
20. 11., 19 h | Ulpan, Pod Terebkou 15, Praha 4

Další přednášku z cyklu "Ulpan 
uvádí..." povede Roman Lesný 
tentokrát o světovém bestselleru 
"Budiž voda": svět začíná 
ohrožovat kritický nedostatek 
pitné vody. Dvě třetiny Izraele 
pokrývá poušť, zdroje vody jsou 
minimální. Tento drobný stát by 
měl vodní krizi pocítit jako jeden 
z prvních. A přesto je Izrael plně 
soběstačný v zásobování vodou. 
Vodu naopak dodává i do 
sousedních území a ročně 
exportuje vodohospodářské 
technologie a know-how za dvě 
miliardy dolarů do celého světa. 
Proč právě Izrael může být inspirací 
a záchranou pro zbytek světa?

Projekt je #nacován díky podpoře 
hlavního města Prahy, vstup zdarma.

Teplický Cimes
7. - 25. 11. | Teplice

V průběhu téměř celého listopadu bude probíhat další (již sedmý) 
ročník dnů židovské kultury Teplický Cimes. 

Zaměří se nejen na 
židovskou kulturu a tradicí, 
ale představí také izraelské 
#lmy a přednášky. Izraelská 
kultura bude zastoupena 
nejen díky Noamu Daronovi 
a jeho přednášce “Jak se jí v 
Izraeli” s ochutnávkou 
izraelské kuchyně.  (11.11. 
17.00  Hotel Giovanni Giacomo, zimní zahrada ).  

Návštěvníci festivalu budou mít také 
možnost vidět #lm Aviho Neshera Na 
konci světa doleva. (15.11. Kino Květen, 
Teplice) 

Těšit se návštěvníci mohou také na 
přednášku Jana Fingerlanda: Izrael 
včera, dnes a zítra. (22.11. Regionální 
knihovna, Teplice). 

Foto a program: zdroj: Teplický Cimes. 

http://www.teplicky-cimes.cz/

Zdroj: http://www.pjmusic-eshop.cz/
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