V roce 2018 pro vás připravujeme

- Festival k 10. výročí projektu
České kořeny (5. – 7. června)
- 10. ročník cyklu koncertů
Hudba bez hranic
- Setkání, besedy a další
aktivity ve spolupráci s jinými
organizátory
- Další dokumenty TV cyklu
Babylon

27. února – 19.30 Syrinx - sólo pro flétnu, housle a cembalo - koncert č. I
Jaroslav Pelikán (flétna), Jaroslav Šonský (housle) a Gesine Tiefuhr (cembalo)
J. ČART, J. M. LECLAIR, C. F. E. BACH, C. DEBUSSY, B. MARTINŮ, J. S. BACH
Láska boha lesů, pastvin a stád Pana k víle Syrinx neměla šťastný konec. Dala však vzniknout jedné z
nejkrásnějších skladeb pro flétnu, Syrinx Claude Debussyho. Kromě ní ale na koncertě zazní další skvosty - od
baroka po 20. století. Nechte se unést krásou i vášní hudby v podání česko-švédsko-německého tria
vynikajících hudebníků.
Místo konání: barokní refektář dominikánů, Jilská 7a, Praha 1
Partneři koncertu: Dominikánská 8 - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

březen (datum a místo v jednání) křest knihy 1352 – V plamenech
francouzského spisovatele Philippe Favre. (Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.)
Strhující historický román o lékaři jménem Guillaume Perronet, jenž ve čtrnáctém století působil v kantonu
Valais a postavil se do čela vzpoury proti bezpráví a tyranii biskupa Guicharda Tavela i proti vojenským zásahům
savojského hraběte. Zastání našel v osobě Karla IV., římského císaře a českého krále, kterému v mládí zachránil
život. (Příběh má reálný historický základ, doložený v archivech)
Překlad a vydání knihy v České republice iniciovala paní Alena Šindelářová ze Ženevy, členka tamního
krajanského spolku Beseda Slovan, s praktickou pomocí, kterou v Praze poskytl náš spolek České kořeny.

26. dubna – 19.30 Švýcarsko – český večer - koncert č. II
S předáním ocenění Artis Bohemia Amicis (uděluje Ministerstvo kultury ČR) švýcarskému skladateli
Stefanu Baumgartnerovi a se světovou premiérou jeho skladby

Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského
Stefan BAUMGARTNER – Homage à Martinů pro smyčcový orchestr
J. S. BACH - Sonáta g-moll (BWV 1029) pro flétnu, violoncello a smyčcový orchestr
Pavel VRANICKÝ - Symfonie c-moll, op. 31 "La Paix" (Mír)
Místo konání: barokní refektář dominikánů, Jilská 7a, Praha 1
Partneři koncertu: Švýcarské velvyslanectví - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

5. června – Slavnostní zahájení festivalu České kořeny – 10 let v Senátu ČR
Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského
Martin HYBLER – Kde domov můj - česká hymna v úpravě pro smyčce
Tomislav VAŠÍČEK (České kořeny ve Vídni) – Gablitzká svita – 5. věta
Ján VALACH (České kořeny v Lucembursku a Belgii) – B.A.C.H. – kompozice na motivy života J. S. Bacha
Antonín DVOŘÁK – Serenáda pro smyčce
Místo konání: Velký sál Valdštejnského paláce, budova Senátu PS ČR, Valdštejnské nám.
Partner koncertu: Stálá komise pro krajany v zahraničí Senátu PS ČR – VSTUP VOLNÝ

6. června Vernisáž výstavy Ivy Mrázkové a Oty Nalezinka (výstava trvá do 30.6)
Oba vynikající výtvarníci žijící v Lucembursku byli oceněni za svůj přínos v kultuře různými státními
oceněními Lucemburska. Pan Ota Nalezinek zde stvořil výtvarný styl, který reprezentuje město
Luxemburg na pohlednicích, známkách i výtvarných dílech ve veřejných budovách. Iva Mrázková
kromě vlastní volné tvorby vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé. Oba umělci spolupracovali a
spolupracují na česko-lucemburských projektech.
Místo: Výstava – kostel sv. Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1 – VSTUP VOLNÝ

6. června – 20.00 Premiéra dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii
Celovečerní dokumentární film přibližující životní příběhy několika významných osobností českého
původu v těchto zemích, kteří emigrovali před r. 1989 a jsou v nové zemi předními představiteli naší
kultury či vědy, s významným dopadem na kulturu (vědu) své nové země a povědomí o České
republice.
Místo: kino Ponrepo, Bartolomějská 23, P 1 – vstup max. 100 Kč
Partneři výstavy a premiéry: Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství a Belgického království

7. června (10 – 22 hod.) Přehlídka starších dokumentů z cyklu České kořeny
Příběhy o cestách za svobodou - doplněno vstupní a následnými besedami za účasti
zahraničních účastníků – osobností jednotlivých dokumentů, minivýstavou, autogramiádami apod.
České kořeny ve Švédsku ©2009, České kořeny ve Švýcarsku©2011, České kořeny ve Vídni©2014,
České kořeny ve Vancouveru©2016
Místo: kino Ponrepo, Bartolomějská 23, P 1, vstupné bude stanoveno (do 100 Kč)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více o našich dokumentech a aktivitách na www.ceskekoreny.cz
Uvažujete, že byste mohli podpořit dokončení nového dokumentu České kořeny v Lucembursku
a Belgii, který bude uveden v rámci festivalu České kořeny – 10 let, nebo byste rádi podpořili
konání festivalu jako takového? Máte rádi krásnou hudbu a chcete nám pomoci s uskutečněním
dalších koncertů Hudby bez hranic? Prosíme, kontaktujte nás. Za jakoukoli podporu děkujeme.
Další informace: Martina Fialková, m.fialkova@centrum.cz, tel.: 603 930 074

