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květen & červen 2016

Serge Baeken - Sugar, můj kočičí život

Pro mladé publikum
01 ČER 2016
Praha, Městská knihovna
7. ročník literárně-dramatického festivalu pro děti a jejich rodiče "Děti, čtete?", který pořádá
nakl. Meander, se bude konat ve středu 1. června. Osobně se ho zúčastní vlámský komiksový
autor Serge Baeken, který zde představí svůj úspěšný komiks "Sugar, můj kočičí ..

Rok oranžovej kultúry, festival

Nizozemská maľba - SNG

flámskej a holandskej kultúry
Výstava
Přednáška - literatura

19 ÚNO 2016 - 22 KVĚ 2016

01 LED 2016 - 31 PRO 2016

Bratislava, Slovenská národná galéria,
Eszterházyho palác – 2. poschodie

V roce 2016 organizuje oddělení
Nederlandistiky Filosofické fakulty UK

Výstava diel nizozemskej, flámskej a

Bratislava řadu aktivit se zaměřením na

holandskej proveniencie z obdobia rokov

Nizozemsko a Vlámsko. Projekt podporují

1500 – 1800, ponúka rozmanitý obraz

FF Univerzity Komenského Bratislava,

dominujúcich tendencií v nizozemskom

Nederlandse Taalunie, Nizozemské

maliarstve...

velvyslanectví a Zastoupení vlámské vlády
ve střední Evropě...

[PEGASUS]²

Alice De Mont - MeetFactory

Tisková zpráva

Výtvarné umění

01 BŘE 2016 - 01 KVĚ 2016

01 DUB 2016 - 30 ČER 2016
Praha, MeetFactory

The Research Foundation – Flanders
(FWO) is delighted to announce that the

Alice De Mont (*1985, žije a pracuje v

second (and last) call within the

Bruselu a Gentu) byla pozvána k

[PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie

šestiměsíčnímu rezidenčnímu pobytu v AIR

fellowship programme* will soon be

Antverpy a v pražské MeetFactory v rámci

opened. The application form will be

nového výměnného programu mezi

available on the FWO e-portal on the 1st of

Antverpami a Prahou. Spolu s umělcem

March 2016.

Robertem Šalandou stráví v rámci této
rezidence tři měs..

Postdoctoral r..

Pieter De Buysser - Mezinárodní

AFO - laureát prestižní ceny em. Prof.

rezidence

Marc Van Montagu

Divadlo & tanec

Věda

01 DUB 2016 - 31 BŘE 2017

19 DUB 2016 - 24 DUB 2016

Praha, Divadlo Archa

Olomouc, Olomouc

Vlámský spisovatel a dramatik Pieter De

51. AFO – Akademia film Olomouc je

Buysser, s jehož tvorbou se pravidelně

jedním z nejvýznamnějších evropských

setkáváme v programu Divadla Archa, se

festivalů na poli populárně-vědeckých

pro sezonu 2016/2017 stal

filmů. Letos bude hlavním hostem em. prof.

mezinárodním rezidentem v Arše. V každém

Marc Van Montagu (Univerzita Gent),

ze svých vyjadřovacích prostředků - ve

uznávaný molekulární biolog. Prof.

filmu, próze, dramatu, eseji, politických

Montagu zároveň obdrží prestižní

projevech ..

festivalovou Cenu ..

Aerowaves Spring Forward:

Česká taneční platforma: Collective

Collective Loss of Memory

Loss of Memory - slavnostní
zakončení

Divadlo & tanec
23 DUB 2016

Divadlo & tanec

Plzeň, Nové divadlo

25 DUB 2016
Praha, Divadlo Ponec

Taneční inscenace roku - ČTP cena diváků.
Taneční inscenace roku - ČTP cena diváků.
S pěticí výjimečných tanečníků, mezi

Taneční inscenace pro pět mužů. „Studie

kterými je i vlámský Nathan Jardin, se

provokace“ otevírající téma násilí v

ponoříme do nesmírně silného sociálního

současné společnosti, lidské potěšení zabíjet

jevu, kterým je jedno z největších potěšení

a účastnit se násilí. Inscenace zkoumá

lidstva - zabíjet a účastnit se násilí. Toto

jemné aspekty vývoje lidského chování a

téma k..

také to, jakými..

DOT504/Paul Blackman & Christine

Anifilm: Cafard & Counting Sheep

Gouzelis/Physical Jerks - Physical
Jerks
Film
03 KVĚ 2016 - 08 KVĚ 2016
Divadlo & tanec

Jihočeský kraj, Třeboň

26 DUB 2016
Praha, Divadlo Ponec

Mezinárodní festival animovaných filmů
Anifest představí dva vlámské filmy:

Nahlédněte do světa jednoho netrpělivého
páru, do světa rozpadu lidských hranic,
které je tísní. Denně trénují, aby zůstali

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ

zdraví, v dobré formě a chránili tak své

CELOVEČERNÍCH FILMŮ PRO DOSPĚLÉ:

genetické molekuly proudící v jejich tělech.

Cafard (Jan Bultheel)

Ale nejspíš jsou to jen dva pitomci, tančící v

Na prahu první světové války vyhrává

rytmu vlastní..

Belgičan Jean Mordant světový pohár v
zápase těžké váhy. V ..

Selah Sue

Selah Sue

Hudba

Hudba

03 KVĚ 2016

04 KVĚ 2016

Praha, Roxy

Brno, Sono Centrum

Selah Sue, vlastním jménem Sanne Putseys,

Selah Sue, vlastním jménem Sanne Putseys,

pochází z vlámského města Leefdal. Jako

pochází z vlámského města Leefdal. Jako

malá chtěla být baletkou a o kariéře

malá chtěla být baletkou a o kariéře

hudebnice vůbec neuvažovala, až do té

hudebnice vůbec neuvažovala, až do té

doby, než její tvorbu objevili producenti.

doby, než její tvorbu objevili producenti.

Téměř okamžitě jí nabídlo spolupráci jedno

Téměř okamžitě jí nabídlo spolupráci jedno

z největších vydavatelství...

z největších vydavatelství...

Belgicko - Rozprávka
Noc literatúry SK
Divadlo & tanec
10 KVĚ 2016
Bratislava, Opera SND - Modrý salónik
Scénické čítanie divadelnej hry Franka
Adama. Účinkujú študenti VŠMU.
Následuje diskusia s autorom, s hercami

Přednáška - literatura
11 KVĚ 2016
Bratislava, Štátna jazyková škola
Noc literatúry približuje verejnosti netradičným
spôsobom súčasnú európsku literatúru
prostredníctvom série verejných čítaní.

a prekladateľkami...

Z diela spisovatela Franka Adama (VL)
"Belgicko – rozprávka" bude čítať Martin Meľo.
Po celom Slovensku..

Noc literatury CZ 2016

Pieter De Buysser a Hans Op De
Beeck - Pálení knih

Přednáška - literatura
11 KVĚ 2016

Divadlo & tanec

Praha, Aero House

11 KVĚ 2016 - 13 KVĚ 2016
Praha, Divadlo Archa

Noc literatury přibližuje veřejnosti
netradičním způsobem současnou

Vlámský spisovatel, esejista a performer

evropskou literaturu prostřednictvím série

Pieter De Buysser a výtvarník Hans Op de

veřejných čtení. Letošní ročník se koná 11.

Beeck vytvořili poetické představení s

května 2016 od 18 do 23 hodin na

vysoce aktuálním přesahem. Kabinet

atraktivních místech v Praze - Karlíně.

kuriozit ve světě zahlceném informacemi.

Vlámskou literaturu bude reprezentovat

Co mohou WikiLeaks a Edward Snowden

Pieter D..

udělat pro poezii? Hra o zahlcenosti našeho
světa ..

Yves T´Sjoen, UGent

Raketkanon

Přednáška - literatura

Hudba

17 KVĚ 2016 - 20 KVĚ 2016

18 KVĚ 2016

Praha, Nederlandistika Praha

Brno, Klub Fléda

Oddělení Nederlandistiky FF UK v Praze

Vlámští Raketkanon vás zvou do

Vás zve na přednášky hostujícího profesora

noiserockového cirkusu. Připravte se na

z Univerzity Gent. Yves T´Sjoen pohovoří v

nálož hlasitých kytar, hučících syňtáků a

nizozemštině o moderní nizozemské,

pulzující vokální chaos...

vlámské a afrikánské literatuře. Všichni jsou
srdečně vítáni. © UGent, foto Hilde
Christiaens..

Pražské jaro: Graindelavoix

Hooverphonic

Hudba

Hudba

19 KVĚ 2016

25 KVĚ 2016

Praha, Emauzské opatství

Praha, Lucerna Music Bar

Umělecký vedoucí: Björn Schmelzer

Skupina Hooverphonic, původem ze Sint-

Program: Kyperská moteta: z Turínského

Niklaas (Východní Flandry), vydává 18.

rukopisu J. II. 9

března nové album In Wonderland. Svým
českým fanouškům představí novinku ve

Vlámský vokální soubor Graindelavoix,

speciální rozšířené sestavě doplněné o

který založil Björn Schmelzer (*1975

orchestr.

Antverpy), vstoupil do povědomí hudební
veřejnosti v roce 2006 díky nahrávce

Během dvaceti let existence získala skupina

Ockeghemovy Miss..

v domácí Belgii..

Pikanterie nizozemské literatury

Filmový festival Zlín: Black

Přednáška - literatura

Film

26 KVĚ 2016

27 KVĚ 2016 - 03 ČER 2016

Olomouc, Přednáškový sál Vědecké

Zlínský kraj, Zlín

knihovny Olomouc
Na programu 56. zlínského Mezinárodního
Pikanterie nizozemské literatury, aneb

festivalu filmů pro děti a mládež, který je

Slasti a strasti překladatelského řemesla.

nejstarší, největší a nejvýznamnější

Přední české překladatelky z nizozemštiny,

filmovou přehlídkou svého druhu na světě,

Veronika Ter Harmsel Havlíková a Jana

je v letošním roce mj. vlámský snímek

Pellarová, budou číst ze svých překladů a

"Black". Projekce se zúčastní herečka

podělí se o své zkušenosti z praxe.

Martha Canga Antonio a režis..

Vstup zdarma..

Serge Baeken - Sugar, můj kočičí život

Serge Baeken v Plzni

Pro mladé publikum

Přednáška - literatura

01 ČER 2016

02 ČER 2016

Praha, Městská knihovna

Plzeňský kraj, Plzeň

7. ročník literárně-dramatického festivalu

Vlámský komiksový autor Serge Baeken,

pro děti a jejich rodiče "Děti, čtete?", který

který v České republice představí svůj

pořádá nakl. Meander, se bude konat ve

úspěšný komiks "Sugar, můj kočičí život"

středu 1. června. Osobně se ho zúčastní

(nakl. Meander), zavítá 2. června do Plzně.

vlámský komiksový autor Serge Baeken,
který zde představí svůj úspěšný komiks

Anotace knihy:

"Sugar, můj kočičí ..

Svět se prý dělí na dva typy lidí. Ty, kteří
mají rádi psy, a ty, kteří mi..

Bienále Brno

Tanec Praha - Ann Van den
Broek/WArd/waRD - The Black Piece

Výstava
16 ČER 2016 - 30 ŘÍJ 2016

Divadlo & tanec

Brno, Moravská galerie v Brně

16 ČER 2016 - 17 ČER 2016
Praha, Divadlo Ponec

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást
Bienále Brno, představí výběr z

WArd/waRD (Antverpy) založila v listopadu

přihlášených prací z celého světa

2000 choreografka Ann Van den Broek. V

vytvořených v posledních čtyřech letech.

roce 2008 byla otevřena pobočka v
nizozemském Den Haagu. Festival Tanec

Přehlídka bude zaměřena na projekty z

Praha uvede úspěšnou choreografii The

oblasti grafického designu, které svým

Black Piece, oceněnou mj. jako

rozsahem tvoří menší celky ne..

"nejpůsobivější taneční produkce sezóny
2014/2015"...

Dny Beneluxu v Českých Budějovicích

Dny Beneluxu v Plzni

Pro mladé publikum

Pro mladé publikum

21 ČER 2016

23 ČER 2016

Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského

Plzeň, Evropský dům

kraje v Českých Budějovicích
Eurocentrum České Budějovice (21. června)
Eurocentrum České Budějovice (21. června)

a Eurocentrum Plzeň (23. června) společně

a Eurocentrum Plzeň (23. června) společně

připravila a srdečně zvou na Dny Beneluxu.

připravila a srdečně zvou na Dny Beneluxu.

Uskuteční se u příležitosti předsednictví

Uskuteční se u příležitosti předsednictví

Nizozemska v Radě Evropské unie. Cílem

Nizozemska v Radě Evropské unie. Cílem

akce je seznámit žáky 2. stupně základních

akce je seznámit žáky 2. stupně základních

škol (dopolední prog..

škol (dopolední prog..
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