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Šimon Peres „Není místa pro malé sny“
21.11., 19 h | Pod Terebkou 1139/15, Praha 4

Listopadová přednáška z cyklu Ulpan uvádí… se bude věnovat nové 
knize: Šimon Peres „Není místa pro malé 
sny“.  Šimon Peres byl jedním ze 
zakladatelů izraelského státu a sedm let 
i jeho prezidentem. Krátce před svou 
smrtí dopsal Šimon Peres svůj vlastní 
životopis – nikoli jako knihu vzpomínek, 
ale jako knihu pro „příští generace 
vůdčích osobností, v Izraeli a po celém 
světě“. Kniha přináší zasvěcený pohled 
na klíčové momenty izraelské historie z 
pozice člověka, který byl nejen jejich 
svědkem, ale mnohdy i jejich přímých 
účastníkem. S otevřeností danou 
vědomím, že jde o jeho zřejmě poslední 
dílo, popisuje Peres zásadní období a 
rozhodující okamžiky ve vývoji 
izraelského státu. Čím Šimon Peres 

promlouvá i k nám?  Přednášející Roman 
Lesný je podnikatel a manažer, který také příležitostně vydává knihy, 
jež inspirují a dodávají odvahu. Vstup volný.  Projekt je +nancován díky 
grantu hlavního města Prahy. Více informací www.ulpan.cz

Oded Tzur Quartet
6. 11. | Jazzdock, Praha

Významný hudební kritik Carlo Wolff z časopisu DownBeat napsal o 
novém albu Odeda Tzura toto: „… nálehavost zde koexistuje se 
zenovým klidem, brilantní sóla, nezměrná dynamika a neustále se 
měnící příběh vytváří tajemství s pečlivostí architekta…“. Bývalý 
student klasické indické hudby Oded Tzur se v současnosti stává 
obrovskou hvězdou na newyorské jazzové scéně a jedinečný zvuk jeho 
saxofonu prozkoumává i mikrotonální melodické možnosti. Je 
obklopen vynikající kapelou, z níž například pianista Nitai Hershkovits 
je u nás dobře znám, zejména ze svého působení u kontrabasisty 
Avishaie Cohena. Na koncertě budeme moci obdivovat citlivou, 
propracovanou, so+stikovanou hudbu, která ovšem v žádném případě 
nepostrádá vnitřní tep a napětí, a svým dynamickým rozsahem 
dovede posluchače naprosto pohltit.

Oded Tzur – sax;

Nitai Hershkovits – piano;

Petros Klampanis – 
bass;

Colin Stranahan – 
drums.

https://jazzdock.cz/

Israeli Street Moments
1.11. - 6.1.  | Leica Gallery, Praha 

Výstava Israeli street 
moments představuje 
Izrael z jiného 
pohledu, než jak ho 
může běžný 
divák znát z médií. 
Ukazuje kuriózní 
situace každodenního 
života, poukazuje na 
komplexnost 
izraelské společnosti 
a přibližuje zvyky 
ultraortodoxní 

židovské komunity. To vše objektivem tří různých fotografů, které 
spojuje posedlost street fotogra+í. Alex Levac je profesionální 
fotograf a fotožurnalista, držitel prestižní ceny Israel Prize. Gabi Ben 
Avraham a Ilan Ben Yehuda loví fotogra+e ve volném čase. Díky 
svému talentu získali i oni několik ocenění např. v rámci izraelské 
fotožurnalistické soutěže Local Testimony.  Všichni se snaží zachytit 
jedinečný moment, který často v danou chvíli vidí jen oni. Vypráví 
tak příběh ulice, běžného života a izraelské společnosti.

https://www.lgp.cz/

koncert

výstava

Zdroj:Gabi ben Avraham

Zdroj: www.kosmas.cz

výstava

Vítejte v těžkých časech
18.10 - 6. 2. | DOX, Praha

V této 
interaktivní 
instalaci se 
prostor 
galerie 
promění na 
tělocvičnu, 
kde si 
posílíte 
svaly, 
zatímco se 
budete 
potýkat 
s problémy 
současného 

světa. Po cvičení se budete cítit nabiti energií, informacemi a 
možná budete i ochotnější vnímat to, co se děje kolem nás.

www.dox.cz

Zdroj: DOX.

kurzy hebrejštiny: podzim 2018

Zápis do kurzů v Ulpanu!
Zápis do kurzů ve školním roce 2018/2019 se chýlí ke konci. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky u každého 
kurzu v nabídce Kurzy. Výuka bude probíhat od 3. října.

Podívejte se na náš nový web: http://ulpan.cz/

Zdroj: jazzdock.cz
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festivalkoncert

Victoria Hanna
19. 11., 19:30 | Palác Akropolis, Praha

Jedno z největších překvapení festivalu Respect 2017 se vrací do Prahy. 
Victoria je dcera rabína, která divoce rapuje starověké židovské texty.  U 
Victorie Hanna není prý troufalé myslet na Laurií Anderson, Meredith 
Monk, Diamandu Galas nebo Bobbyho McFerrina. S vědomím toho, že 
k plnému osobnímu rozklíčování její vokální akrobacie a jedinečné 
integrace kabalistického mysticismu a jazyka Tóry do moderního 
kontextu dospějete až na koncertu. Jedno z nejlépe střežených 
izraelských hudebních tajemství dlouho odolávalo prozrazení: Victoria 
Hanna, která loni vydala své teprve první album, zvěsti o křičící, se 
slabikami si hrající a recitující zpěvačce, herečce a performerce se v 
uplynulých letech šířily po jejích newyorských koncertech, vokálních 
workshopech a vystoupeních na prestižních festivalech. Naprostou 
senzaci pak vzbudily dva loňské videoklipy se skladbami Twenty two 
(22) letters a The Aleph-bet song (Hosha’ana), inspirovanými 
posvátným kabalistickým dílem Kniha stvoření (Sefer Jecira), 
připisovaným Abrahamovi. 

https://rachot.cz/victoria-hanna-2018/

Teplický Cimes
7.-25.11. | Teplice

8. ročník Dnů židovské kultury v Teplicích nabídne široké spektrum 
akcí od koncertu, přednášek a diskuzí, +lmové projekce, 
divadelních představení a výstav včetně vernisáže výstavy Masaryk 
a Svatá země. Program a informace o festivalu: 

http://www.teplicky-cimes.cz/
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Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz
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Dadalon
3. 12., 19 h | Jazzklub U Staré Paní, Praha

V roce 2016 
Daniel Dor a 
Alon Albagli 
společně 
založili v New 
Yorku duo 
Dadalon. Když 
se její 
protagonisté 
dostanou na 
pódium, jejich 
hudba 
okamžitě 
rezonuje někde 
hluboko v duši. 
Alon Albagli, kytarista, který zní jako mladý Bill Frisell, dokáže svou 
hrou vytvářet vzrušené stavy vědomí. Daniel Dor, bubeník a 
klávesista skupiny, je schopen vložit do každé písně rytmickou 
hravost, která podporuje Alonovu hru na kytaru a současně ji 
pohání. Jejich hudba je důvěrný rozhovor mezi dvěma přáteli, který 
vás vyzývá, abyste se připojili.

http://www.pjmusic-eshop.cz/jmw-2018/dadalon/

Profeti della Quinta: Píseň písní
27.11. | kostel sv. Šimona a Judy / Praha

Jméno italského skladatele Salomona Rossiho budou znát jen ti z 
Vás, kteří se zajímají o starou hudbu. I když tvorba rodáka z 
Mantovy dosahuje naprosto mimořádných a v mnoha ohledech i 
revolučních kvalit, zůstával tento autor dlouho ve stínu svého 
slavnějšího současníka Claudia Monteverdiho. Rossi také jako 
příslušník židovského národa musel překonávat mnoho bariér a 
předsudků, o které byla cesta jeho kolegů lehčí. Jedním z 
uměleckých cílů mužského vokálního souboru Profeti della 
quinta je právě popularizace a znovuobjevení Rossiho 
přenádherné hudby. O tom, že se jejich korunnímu autorovi 
dostává té nejlepší interpretace, svědčí jejich úspěchy. Pojďme 
tedy s těmito velvyslanci Rossiho hudby oslavit Šalamounovou 
písní 70. výročí založení Státu Izrael.

http://www.fok.cz/koncert/pisen-pisni/

Zdroj: Victoria Hanna web

koncert 

Galakoncert Evropské kantorské asociace
24.11., 19 h | Španělská synagoga, Praha

Naftali Herstik, Raymond Goldstein a sbor Kantorského institutu 
z Tel Avivu

Hosté: Dominika Weiss-Hošková (cello) a Václav Peter (varhany)

Rezervace vstupenek na office@icjwprague.cz. Vstupné 
dobrovolné.

koncert

Klezmer a jidiš jam
7.11., 19 h | Sběrné suroviny, Krymská 2, Praha

Jam všelijaké východožidovské muziky spojený s bujarým 
veselím. 

https://www.facebook.com/events/1995296857172594/?active_tab=about

Zdroj: http://www.pjmusic-eshop.cz/jmw-2018/dadalon/
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