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koncert

70X100 - Vznik státu
24.4. - červen 2019 | Galerie Českého centra, Praha

České centrum v Tel Avivu 
uspořádalo soutěžní výstavu, 
kterou budou prezentovat v 
pražském Českém centru v 
Rytířské ulici. Vystavovat se 

budou plakáty studentů uměleckých škol z Izraele a České 
republiky, konkrétně z Holon Institute pod vedením p.Yashy Rozova 
a Fakulty užitého umění a designu UJEP pod vedením prof.Míška.

Tématem expozice byl „Vznik státu/Founding of the State“, kdy 
studenti formou soutěže prezentovali své náhledy a postoje k 
významným výročím, která si obě země připomínaly, tedy ke 
100.výročí vzniku ČSR a 70.výročí založení Státu Izrael. Tři nejlepší 
studentské práce budou oceněny )nanční částkou a vítězové 
pojedou na náklady Českého centra Tel Aviv do ČR, resp.Izraele.

Detaily k výstavě budou na stránkách Českého centra.

http://tel-aviv.czechcentres.cz/cs/70x100-vznik-statufounding-of-the-state/

výstava

Oran Etkin Trio
1.4., 20:00 | Stará pekárna, Brno

Oran Etkin je 
mistrný 
newyorský 
jazzman, 
vynikající 
klarinetista a 
držitel ceny 
Grammy. Do 
své jazzově 
energické 
tvorby 
absorbuje 
hudební vlivy 
z Afriky, 

Dálného východu, Evropy či Izraele, odkud pochází. Dalo by se tak 
říci, že právě on je upřímným pionýrem „world music“ v jejím 
pravém slova smyslu, neboť do své palety harmonií a motivů 
zahrnuje neobvykle bohaté spektrum hudebních tradic. I Česká 
republika má co do pestrosti hudebních tradic co nabídnout. Pro 
toto jedinečné vystoupení vznikne improvizované těleso 
s několika významnými českými a slovenskými hudebníky. 

https://goout.net/cs/koncerty/oran-etkin-and-band/fsoyd/+rjyrl/#%22i
%22:%22435061%22

festival

Mezinárodní folklorní festival 
Spring Tale – Prague
1.-4.4. | Kulturní dům Ládví, Praha

Letošní ročník 
jarního 
folklorního 
festivalu, který se 
již posedmé 
koná v Praze a 
bude za účasti 
mimo jiné 
izraelského 
souboru.

https://folklorefestival.com/festivals/spring-tale-prague/

Zdroj: https://folklorefestival.com

Zdroj: https://goout.net/

přednáška

50 let od protestu Elijahu Ripse
11.4., 19 h | Knihovna Václava Havla, Praha

Setkání s izraelským 
profesorem 
matematiky Elijahu 
Ripsem, který se 13. 
dubna 1969 po 
vzoru Jana Palacha 
zapálil v centru Rigy 
na protest proti 
okupaci 
Československa. 
Součástí besedy 
bude přednáška 
historika Petra 

Blažka o případech sebeupálení v souvislosti se sovětskou invazí.

Večer moderuje Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních 
režimů. Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro 
studium totalitních režimů.

https://www.vaclavhavel.cz/

Zdroj: www.vaclavhavel.cz

koncert

Hudební workshop s Oranem Etkinem
11.4. 17 h | Pražská tržnice, Praha
Držitel Grammy a izraelsko-americký jazzman Oran Etkin se vrací do 
Česka se svým interaktivním workshopem Timbalooloo pro ty 
nejmenší od 3 do 10 let. Jedná se již o tradiční součást vzdělávacího 
programu Mladí ladí dětem v rámci mezinárodního festivalu Mladí 
ladí jazz.

https://www.facebook.com/events/431022244304991/

ulpan: online kurzy hebrejštiny

Ulpan Praha pro Vás připravil 
nové online kurzy, které 
začínají v dubnu 2019.

Učte se hebrejsky v teple 
domova. On-line kurzy jsou 
tu!

http://ulpan.cz/kurzy/alef-z1-on-
line/
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