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Zápis
V říjnu začíná nový semestr
a s ním i nové kurzy hebrejštiny v ULPANU.

Loni, stejně jako spousta jiných kulturních akcí a událostí, zrušen. Letos to vypadá nadějně. Řeč je o Festivalu izraelského filmu Kolnoa, který už počtvrté bude hostit vršovické Kino Pilotů.
Aktuální program pro nastávající ročník se ještě finalizuje. Ale už teď víme, že se můžeme těšit například na
koprodukční snímky Konec lásky ) (סוף האהבהa
Ženy z kadeřnictví ) (חפיפהnebo na filmový portrét
slavného izraelského spisovatele, který nese jeho jméno
Kišon ) קישון שמו הולך לפניו.(א
Po loňské zkušenosti s netradiční formou festivalu, který
proběhl online, plánuje Kolnoa nabídnout část programu
touto formou i letos. Vedle toho najdeme snad některé
festivalové akce i v Městské knihovně Praha. Nechme se
překvapit, zda to situace dovolí a dorazí nakonec na
festivalovou projekci i někdo z filmových hvězd, jako
tomu bylo zvykem v minulých letech.
Festival bude probíhat ve dnech 30. září - 3. října.

V pestré nabídce jsou kurzy
na všech úrovních a to jak
prezenční, tak online. Bližší
informace a konkrétní termíny jednotlivých kurzů najdete
na našem webu: www.ulpan.cz A zápis probíhá již teď!
Těšíme se na vás!

film
Široce otevřené oči
Pro ty, kdo jsou nedočkaví Festivalu izraelského filmu, je
tady projekce s besedou v rámci přednáškového cyklu
současného izraelského filmu s Alicí Aronovou, který
pořádá Židovské muzeum v Praze.
Hlavním hrdinou snímku izraelského režiséra Haima Tabakmana je řezník Aaron žijící ve spokojeném manželství se čtyřmi dětmi. Po smrti svého otce hledá pomocníka do svého krámku. Ve chvíli, kdy se zde objeví hezký
student Ezri, je jasné, že půjde o víc než o běžný pracovní vztah.

Široce otevřené oči

(Izrael, Německo, Francie 2009, 91 min)
23. 9. v 18.00 v OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha

kniha
Šana tova!
Baví vás hebrejština? A baví vás zpívat hebrejsky? Máte teď jedinečnou příležitost se to naučit nebo si užít vaše oblíbené sváteční písničky v hebrejštině a s doslovným překladem, který vám pomůže i při
učení hebrejštiny a s pěkným notovým zpracováním.
Šana tova, právě tak zní název nové připravované publikace - zpěvníčku, který vás může skrze písně provést všemi svátky židovského
roku. Celý tým nyní pilně pracuje na finální úpravě a vydání zpěvníku
a vy se toho můžete stát součástí! Projekt a vznik zpěvníku můžete
podpořit na platformě Donio Plus. Knížku si tak zároveň předobjednáte a zajistíte si, že budete první, kdo ji bude držet v ruce.
Sbírka probíhá do 25. 9. Více informací na: https://www.donio.cz/
sanatova a webových stránkách projektu: www.sanatova.cz
www.ulpan.cz
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