
7. – 21. července 2014

Praha
Brno

Ostrava
Frenštát pod Radhoštěm

Poděbrady

Festival se koná pod záštitou
prezidenta České republiky Miloše ZemanaArnošt Lustig – Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou

FestivAL 9 BRAn, OLd wAy PROductiOn, s.r.o. a ARcHeOLOgie ZLA, o.p.s. uvádějí

vlak Lustig – vlak Odvahy



Mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury 9bran,
Old way Production, s.r.o. a Archeologie zla o.p.s. 
si vás dovolují pozvat na program letní části,
Xiv. ročníku Mezinárodního festivalu
česko-německo-židovské kultury devět bran, 
která se koná ve dnech 7.–21. července 2014
v prostorách železničních stanic: 

Praha-Bubny, Brno-hlavní nádraží,
Ostrava-nákladové nádraží, 
Frenštát pod Radhoštěm, Poděbrady

vybrané akce z programu si, prosím, rezervujte na:
mail: vlaklustig@seznam.cz, 
nebo na tel.: 604 674 627

Pavel chalupa Petr Kracik
ředitel festivalu 9bran Old way Production, s.r.o.
www.9bran.cz  www.oldway.cz

tAtO POZvánKA PLAtí PRO 2 OsOBy. • www.vlaklustig.cz • www.archeologiezla.cz •



7.–13. července  Nádraží Praha – BuBNy
7. července
l Koncerty
19:00 hod.  stověžaté Blues z Maiselovy ulice
20:00 hod.  tateloshn

7.–13. července
l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vHÚ, “gešer ad Halom – Most až sem”
14:00 hod.  „Přeživší“ – výstava fotografií nguyen Phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna ČssR, ČR

10.–12. července
l Přednášky a besedy 
20:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum AZ – ČR

8.–12. července
l divadelní představení
21:00 hod.  Arnošt Lustig, „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“

12. července
l divadelní představení pro rodiče s dětmi
14:40 hod. a 15:40 hod.  Hans Krása, Adolf Hoffmeister „Brundibár“
    Archioni plus a dismanův rozhlasový dětský soubor
14:20 hod. a 15:40 hod.  jízda historickou soupravou s parní lokomotivou
    Praha Bubny – veleslavín a zpět

13.–16. července  hlaVNí Nádraží BrNo
17.–19. července  NáKladoVé Nádraží ostraVa
20. července  Nádraží FreNštát Pod radhoštěm

l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vHÚ, “gešer ad Halom – Most až sem”
14:00 hod.  „Přeživší“ – výstava fotografií nguyen Phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna ČssR, ČR

l Přednášky a besedy 
20:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum AZ

l divadelní představení
21:00 hod.  Arnošt Lustig, „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“

21. července  Nádraží PoděBrady 

l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vHÚ, “gešer ad Halom – Most až sem”
14:00 hod.  „Přeživší“ – výstava fotografií nguyen Phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna ČssR, ČR

l Přednášky a besedy 
19:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum

l divadelní představení
19:45 hod.  Arnošt Lustig, „Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“
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