Podzim 2018
předběžný program akcí
spolku České kořeny
v 10. roce trvání projektu

Všechny akce jsou přístupné nejširší veřejnosti. Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.
Data a místa jsou již definitivní, přesné časy některých akcí budou teprve stanoveny
a mohou být zatím předběžné. Po dohodě se spoluorganizátory budeme upřesňovat
a budeme Vás informovat v samostatných pozvánkách. Tento přehled si však můžete
uschovat pro vaše plánování. Těšíme se na Váš zájem.
21. září – Kyjov – 17. 30 a 19.00
Vernisáž výstavy Oty Nalezinka (Lucembursko) a moravská premiéra filmového
dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii. Za účasti výtvarníka a zároveň
osobnosti nového dokumentu, Oty Nalezinka.
Galerie Doma a kino Panorama
27. září – Praha – 17.00
Účast na konferenci pořádané Výborem pro zahraniční Čechy, kde bude opět
představen projekt České kořeny a jeho aktivity v 10. roce existence a promítnuta
část nového dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii. Národní muzeum
28. září – Pavlíkov – 18.00 Růžena Charlotta Urbanová oslavovaná, zapomínaná,
vzpomínaná (1888 –1978).
Pořad o rodačce z Pavlíkova, české spisovatelce, malířce, vlastence, cestovatelce a
sběratelce, odvážné a samostatné ženě, na kterou jsme neprávem zapomněli. Snad
proto, že převážnou část života prožila v zahraničí? Po jejích stopách s pomocí
dobových fotografií, autorčiných obrazů i literárních ukázek provedou Martina Fialková a
PhDr. Dagmar Pospíšilová, odborná pracovnice Náprstkova muzea. Hudbou doprovodí
Jaroslav Pelikán, Tereza Pelikánová a Jaroslav Šonský.
Galerie Anderle

3. října – Košice – České kořeny v Lucembursku a Belgii - projekce nového
dokumentu z naší dílny na festivalu Dny české kultury na Slovensku. Akce se koná ve
spolupráci s Českým spolkem v Košicích.
Český spolek v Košicích, Hlavná 70, Košice
9. října – Praha – Hudba bez hranic 2018 – Koncert č. 3, Slovensko- český
Soubor Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského a se sólistou
Mariánem Lukáčem (barytonistou Státní opery v Košicích) uvede slavnostní slovenskočeský program k 100. výročí Československa (J. Valach, J. Pelikán, A. Dvořák – Biblické
písně).
Barokní refektář dominikánů, Jilská 7, Praha 1
14. listopadu – Luxemburg
České kořeny v Lucembursku a Belgii – Lucemburská premiéra nového
dokumentu z naší dílny. Akce se koná s podporou Velvyslanectví ČR v Luxemburgu a
krajanské organizace ATSL.
Velvyslanectví ČR, Luxemburg
16. listopadu – Brusel
České kořeny v Lucembursku a Belgii – Belgická premiéra nového dokumentu
z naší dílny. Akce se koná s podporou Velvyslanectví ČR v Belgii, Českého centra
v Bruselu a spolku Beseda Brusel.
České centrum Brusel
14. prosince – Praha – Adventní koncert z cyklu Hudba bez hranic 2018
Soubor Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského vystoupí
s adventním programem.
Barokní refektář dominikánů, Jilská 7, Praha 1
Tak jako dokumentární cyklus z naší dílny, i všechny ostatní akce mají stejný cíl.
Zdůraznit, že i Češi v zahraničí, kteří odcházeli do emigrace před rokem 1989 (ale už i
svobodně po tomto roce), jsou součástí naší společnosti, jsou také „naši“. Přiblížit nám
doma nejrůznějšími způsoby, jak a čím žijí krajané ve světě, jaké hodnoty vytvářejí.
Chceme připomenout, čím zahraniční Češi (i Slováci) našim zemím prospívají a jak
pomáhají utvářet jejich pozitivní obraz ve světě. V letošním, jubilejním roce obou našich
republik, jsme se ještě o něco více zaměřili i na česko-slovenské spojení.
Pomozte nám s dofinancováním příštích dvou koncertů i s dalším pokračováním
projektu České kořeny! Již nyní přemýšlíme, kam dál…
Pro všechny dárce a sponzory máme připraven dárek z naší produkce:
DVD s libovolným filmem dle výběru (České kořeny ve Švédsku, Švýcarsku, ve Vídni, ve
Vancouveru nebo v Lucembursku a Belgii) a CD s live nahrávkou ze slavnostního
koncertu ve Valdštejnském paláci, kde jsme zahajovali festival k 10. výročí Českých
kořenů.
Číslo účtu Českých kořenů: 2100967760, kód banky 2010

Za Vaši pomoc děkujeme!

