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olomouc
cafÉ amadeus a mozarteum → Václavské nám. 3

diVadlo hudby → denisova 47

www.olmuart.cz/dzko

záštitu nad festivalem převzal J. e. Gary Koren, 
                                   velvyslanec státu izrael v Čr 

Pořadatelé 

Podpora Mediální patneři 

ženu statečnou kdo nalezne?
19. — 27. 9. 2016

(př, 31,10)

19. 9.  pondělí
 

18.00 hodin | café amadeus | vernisáž 

eliška Blažková / haredim  
dokumentární fotografický cyklus elišky Blažkové zachycující 
kulturu a život ultraortodoxních Židů v nejkonzervativnější 
židovské čtvrti na světě – v mea shearim v Jeruzalémě. 

19.00 hodin | café amadeus, mozarteum | koncert 

naches trio (praha–Berlín)  
Česko-německé instrumentální trio se ve svých rytmických 
i hloubavých melodiích a improvizacích inspiruje klezmer  
a jidiš hudbou původem z východní evropy. 
tereza rejšková – housle | Jonathan Jura – klavír 
Jeaninne Jura – klarinet, basklarinet, flétna 
 
 20. 9.  úterý

 

19.00 hodin | divadlo hudBy | divadlo 

pohlednice z anatěvky 
→ divadlo d6k, holešov  
venkovský šraml inspirovaný muzikálem šumař na střeše. střet 
tradičního světa haličských štetlů a nového myšlení mladé 
generace je vykreslen na příběhu mlíkaře tovjeho a jeho rodiny. 
dcery se chtějí vdávat, ale ženicha si chtějí vybrat samy! 
 
 21. 9.  středa

 

17.00 hodin | mozarteum | přednáška 

aliza lavie: hodiny zBožnosti  
fanny neuda  
přednáška politoložky a poslankyně izraelského parlamentu 
představí proslulou modlitební knihu pro ženy od fanny neuda 
(1819–1894), manželky rabína abrahama neudy z loštic. 

19.00 hodin | divadlo hudBy | filmová sekce i 

mamadrama  
režie monique swarz, austrálie 2001, 73 min., cz titulky 
unikátní dokument nastiňuje vývoj obrazu židovské matky 
od jidiš a němého filmu přes moderní hollywoodskou produkci 
až po současnou izraelskou kinematografii.

20.30 hodin | divadlo hudBy | filmová sekce ii 

vidět svůj úsměv (to see if i’m smiling)  
režie tamar yarom, izrael 2007, 59 min., cz titulky 
snímek nahlíží skrze výpovědi šesti mladých žen do života 
členek izraelské armády na okupovaných územích.

 22. 9.  čtvrtek
 

17.00 hodin | mozarteum | přednáška 

ingeBorg fialová-fürst: konflikt 
otců a synů – židovský otec, 
trestající Bůh a nezdárný syn  
přednáška přední olomoucké germanistky se věnuje 
prastarému literárnímu motivu – generačním konfliktům mezi 
otci a syny / otci a dcerami a zaměří se i na konkrétní díla 
zejména pražské a moravské německé literatury (franz Kafka, 
ludwig Winder, Hermann ungar, ferdinand von saar aj.)  

19.00 hodin | divadlo hudBy | filmová sekce iii 

žijeme pro zítřek 

(living for tomorrow)  
režie lilach dekel, usa 2000, 53 min., cz titulky 
režisérka lilach dekelová sleduje stopy své babičky, která 
patřila ke skupině mladých idealistů z východní evropy, 
přišedších ve dvacátých letech minulého století do palestiny 
budovat první kibucy. 

20.30 hodin | divadlo hudBy | filmová sekce iv 

děti slunce (children of the sun)  
režie ran tal, izrael 2007, 70 min, cz titulky 
dětem prvních kibucníků v izraeli (palestině) se říkalo děti 
slunce, byly zrozeny do utopie a měli se z nich stát noví lidé.  
snímek je koláží vytvořenou z více než osmdesáti amatérských 
snímků natočených kibucníky v letech 1930–1970. 
 
 23. 9.  pátek

 

16.00 hodin | mozarteum | Beseda 

setkání s hugo maromem  
Jako jedno z Wintonových dětí odcestoval v červenci 1939 
do anglie. po válce se vrátil do Československa, odmaturoval 
a v roce 1948 absolvoval v olomouci výcvik izraelského 
letectva. v roce 1949 odjel do izraele, kde se jako stíhací 
pilot účastnil izraelsko-arabských válek. po odchodu do civilu 
založil firmu na stavbu a projektování letišť. 
moderuje redaktorka lidových novin Judita matyášová.

19.00 hodin | mozarteum | filmová sekce v 

na sever!  
režie Nataša dudinski, Čr 2016, 70 min. 
skupina teenagerů odjíždí na sever. Bez rodičů, učitelů, 
dospělých – mají jen sebe navzájem. začíná jejich 
největší životní dobrodružství. stráví spolu čtyři roky 
v dánsku, v oáze uprostřed běsnící světové války... 
 
 24. 9.  soBota

 

16.00 hodin | divadlo hudBy | vstupné 75 kč 
loutkové divadlo + pohádková dílna 

golem a alchymisté 
→ divadlo damúza praha  
loutková pohádka na motivy starých židovských pověstí, 
zejména pak legendy o Golemovi. Jeho síla je tak velká, 
že touha ji ovládnout a využít jako válečnou zbraň 
uchvátí i samotného císaře rudolfa ii. 
 
 

 
25. 9.  neděle

 

13.00 hodin | synagoga a hřBitov v úsově   
| výlet s komentovanou prohlídkou 

synagoga a hřBitov v úsově  
Komentovaná prohlídka úsovského hřbitova a synagogy 
s hercem ústeckého Činoherního studia a překladatelem 
Jaroslavem achabem Haidlerem. 
 
 26. 9.  pondělí

 

19.00 hodin | divadlo hudBy | vstupné 100 kč  
talkshow 

dh v dh s jindřichem štreitem

27. 9.  úterý
 

19.00 hodin | mozarteum | přednáška 

umělec & člověk 
osoBnosti světového malířství  
Historik umění ladislav daniel představí dílo ukrajinské 
malířky židovského původu soniy delaunay, která spolu 
se svým manželem robertem delaunayem vytvořila nové 
pojetí malířství, známé jako orfismus, aplikující teorii 
barev na malbu.
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