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Festival Anifilm

Letní kurzy
V měsících červenec-srpen nabídne
ULPAN pestrý výběr letních kurzů na
všech úrovních. Těšit se můžete na
tematické kurzy, intenzivní výuku a
mnoho dalšího! Bližší informace a
konkrétní termíny již brzy na webu: www.ulpan.cz

Vypadá to, že se
můžeme pomalu
a opatrně začít
těšit na mezinárodní festival animovaného filmu
Anifilm, který nabídne hned několik filmů izraelské produkce. Animované filmy izraelských tvůrců najdeme v soutěži studentských filmů (Gen
Tree, Half a Saba, The Deceased, The Quest for Freedom and the Longing for Belonging), v soutěži abstraktní animace (Peregrine), ale také v rámci doprovodného
programu.
Festival bude probíhat ve dnech 22. -27. července v
Liberci.
Celý program a aktuální informace najdete na webových
stránkách Anifilmu, kde rovněž zakoupíte akreditaci.
Na webu Anifilmu se můžete podívat i na poutavý vizuál, který pro letošní ročník vytvořila česko-izraelská autorská dvojice Eliška a Lee Ozovi:
https://www.anifilm.cz

Židovské muzeum v Praze
Komentované prohlídky
Díky zlepšující se epidemické situaci a v souladu s nařízením vlády se Židovské muzeum v Praze znovu otevírá
pro návštěvníky v plném rozsahu.
Od 6. června dokonce muzeum obnovuje pravidelné
nedělní komentované prohlídky v češtině za zvýhodněnou cenu (130,-/80,-).
Prohlídky začínají každou neděli ve 14 hodin před Informačním a rezervačním centrem (Maiselova 15) a je nutné předložit potvrzení o prodělaném onemocnění covid19 nebo negativním antigenním či PCR testu, případně
platném očkování.

výstava
Fotografické výstavy online
Než se uvolní cestování a bude zase možné navštívit Izrael, můžete se pokochat jeho krásami prostřednictvím
dvou virtuálních výstav, které můžete zhlédnout kdykoliv
a kdekoliv:
Můj Jeruzalém:
Na výstavě, která vznikla u příležitosti Dne Jeruzaléma
uvidíte snímky fotografů, kteří fotografovali v různých
obdobích a podařilo se jim zachytit vzrušující a podnětné
okamžiky. Fotografie svědčí o kráse, lásce a touze mnoha
lidí, kteří dokumentovali své magické okamžiky v tomto
městě. Kurátor Adi Yekuteli se snažil vybrat malé, téměř
intimní okamžiky z nabídky fotografů, které můžete
zhlédnout na webu izraelského velvyslanectví.

Capoeira, Orthodox Style, Shlomo Gelbar, Hora Skopus, Fotografie je součástí
projektu JerusaLENS v Heritage Center v Giv’at HaTahmošet [Muniční vrch,
Jeruzalém] a webové stránky GuruShots.

Boaz Admiror:
Izraelský fotograf Boaz Admiror fotografuje od svých patnácti a dnes působí jako profesionální fotograf. Admiror je
především autorem úchvatných snímků pestré izraelské přírody. Jeho fotografie si můžete nyní prohlédnout v rámci
virtuální výstavy na webu CzechPhoto.
www.ulpan.cz

ulpan@ulpan.cz

www.facebook.com/Ulpan.Praha
Elektronickou verzi se všemi odkazy najdete na www.ulpan.cz

