
FESTIVAL
ARABSKÉ
KULTURY

Plzeň

www.arabfest.CZ

ŽENA

10. - 17. 4.

DOPROVODNÉ AKCE:
Arabové mezi námi
Vernisáž dne 7.4. 2015 - 17:00, výstava potrvá do 28.4. - před SVK PK
Tento unikátní projekt představí 12 osobností arabského původu žijících v ČR. Výstava 
velkoformátových fotografií zachycuje nejenom jejich tvář, ale i jejich životní zkušenosti. 
Na projektu se podíleli žáci vybraných středních a vysokých škol.

Ženy v nesnázích - pohled do uprchlického tábora
Vernisáž 11.4. - 13:00, výstava potrvá do 3.5. - Plzeň zastávka 
Ojedinělá výstava fotografky Mayi Hutefeuille zachycuje arabské ženy v nevlídných 
podmínkách uprchlických táborů.

Festivalová soutěž
Pokud rádi soutěžíte, stačí nasbírat tři razítka z festivalových akcí, vyplnit krátký 
kvíz a možná právě Vy vyhrajete poznávací zájezd či jazykový kurz! 

Změna programu vyhrazena.
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PÁTEK 10.4.
Oficiální zahájení 6. ročníku 
Festivalu arabské kultury
18:00 - Magistrát, Obřadní síň 
Za účasti mnoha významných hostů vám 
nabídneme pestrou ochutnávku toho, 
co vás po celý festivalový týden čeká!

ArabFILMfest: Mars at Sunrise 
20:00 - Měšťanská beseda – Kinosál
Mezinárodně oceňovaný snímek Jessicy Habie 
plný představ, zoufalství a psychedelických 
výjevů zachycuje střet dvou frustrovaných 
umělců na opačných stranách „barikády“ 
izraelského konfliktu. Arabsky, české 
a anglické titulky. Vstupné: 80 Kč/100 Kč*

SOBOTA 11.4.
Arabská snídaně
9:30-12:00 - Plzeň zastávka
Skutečně bohatou nabídku arabských 
pokrmů k snídani či pozdějšímu vstávání pro 
vás s láskou chystá vegetariánské bistro Satyr.

Ženy v nesnázích - 
pohled do uprchlického tábora
13:00 - Plzeň zastávka 
Ojedinělá výstava fotografky Mayi Hutefeuille 
zachycuje arabské ženy v nevlídných 
podmínkách uprchlických táborů. 

Velký sobotní program
15:00 – 20:00 - DEPO2015, vchod 
z Presslovy ulice
V nových prostorách s ještě pestřejším 
programem! Milovníci exotických dálav navštíví 
symbolicky Damašek, Sana‘a i Dubaj, gurmáni 
zase jistě nepohrdnou arabskými pokrmy od 
šéfkuchařů arabských ambasád! Kromě orien-
tálních trhů, kurzu arabštiny, tance a workshopu 
arabské vizáže se budete moci těšit i na besedu 
o muslimském šátku, současných módních 
trendech v arabském světě, či o skejtování 
v Ammánu! Pod vedením zkušených lektorů 
Animánie zkuzte proniknout do světa animace!
Vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma.

ÚTERÝ 14.4.
Na svatbě v Alexandrii
18:00 - JAZZ ROCK Dominik CAFE
Objevte spolu s Petrou Kaplanovou svět egypt-
ských tradičních zásnub a velkolepých svateb! 
Přednáška bude doplněna autentickými foto-
grafiemi z terénního výzkumu

V rytmech Ridiny Ahmed a Petra 
Tichého  
21:00 - Music Bar Anděl 
Setkání dvou zkušených osobností české 
hudební scény. Spojení ženského hlasu 
a akustického kontrabasu. Čistá, obnažená 
hudba bez obvyklého vystlání dalšími 
doprovodnými nástroji. Vstupné: 110 Kč při 
rezervaci, 130 Kč na místě

STŘEDA 15.4.

To máš ale udělat ty, miláčku!
17:00 - JAZZ ROCK Dominik CAFE 
Jaká byla tradiční role muže a ženy 
v minulosti a co se očekává od mladých 
děvčat a žen dnes vám prozradí z vlastní 
zkušenosti kulturoložka Eva al-Absiová.

Na kávě s jemenskými 
autorkami
19:00 - Café Seraf 
Večer zasvěcený kávě Mocca a povídkám 
jemenských spisovatelek.

ČTVRTEK 16.4.

Žena – slovo – kniha: vernisáž
17:00 - Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje (SVK PK), 1. patro 
Ponořte se do světa blízkovýchodní 
literatury očima žen! Výstava připravována 
ve spolupráci s jednou z nejvýznamnějších 
marockých autorek současnosti Fatémou 
Chahid představí vybrané spisovatelky 
a jejich nejznámější díla. 

Shadia Mansour & DJ Vega Benetton, 
Restless Leg Syndrome
20:00 - DEPO2015 
Hudební projev palestinsko-britské rapperky 
je originálním spojením tradičních blízkovýchod-
ních prvků s energickým hip hopem.  
O afterparty se postará rakouští Djs Restless 
Leg Syndrome, kteří mixují populární libanonské 
folklórní písně s beatovými prvky. Tato akce 
se koná za podpory společnosti Plzeň 2015.
Vstupné: 190/ 240 Kč (v předprodeji v síti 
Plzeňská vstupenka a Eventim), 240/ 290 Kč 
(na místě) 

NEDĚLE 12.4.

Chutě a vůně syrské
a libanonské kuchyně 
13:00 - AmorVino 
Ochutnejte s námi formou švédských stolů až 
25 různých specialit klasické arabské kuchyně!  
Poplatek: 330,- Kč, omezený počet míst, nutná 
rezervace předem na kontakt@arabfest.cz.
 
PONDĚLÍ 13.4.

Ženy v Hebronu
14:00 - Fakulta filozofická ZČU 
(Sedláčkova 15), místnost 319
Osudy palestinských žen vám přiblíží Nawal 
Slemiah, zakladatelka organizace Women in 
Hebron, jejíž členky vyrábí rozmanité rukoděl-
né výrobky. Po přednášce si je budete moci 
zakoupit!

ArabFILMfest: Šeherezádin diář
19:00 - Měšťanská beseda – 
Divadélko Jonáš
V dokumentárním filmu zachycuje Zeina 
Daccache terapeutický - divadelní projekt 
„Šeherezáda ve vězení Baabda“. 
Vstupné: 60 Kč/ 80 Kč*

Fatéma Chahid - autorské čtení
18:00 - SVK PK 
Nechte se unést tóny veršů slavné marocké 
básnířky Fatémy Chahid a navštivte berberské 
Maroko. Po autorském čtení bude následovat 
autogramiáda jejích vybraných děl.

ArabFILMfest: The Bag of Flour
20:00 - Měšťanská beseda – 
Divadélko Jonáš
Částečně autobiografický snímek marocké 
režisérky Kadhiji Leclere zachycuje příběh 
osmileté Sáry, která se z belgického klášterního 
sirotčince ocitne ve svém rodném Maroku. 
Vstupné: 60 Kč/80 Kč*

PÁTEK 17.4.

Blok Ádvojky 
14:00 - FF ZČU (Sedláčkova 15), 
místnost 111
Tradiční novinářský pátek komentující aktuální 
dění na Blízkém východě letos proběhne v režii 
redaktorů spjatých s magazínem A2: politolog 
Marek Čejka, mluvčí Lékařů bez hranic Míla 
Janišová, novinář Matěj Metelec a islamolog 
Daniel Křížek.

Číše libanonského vína
18:00 - Alliance française de Plzeň
Vynikající libanonská vína vám představí 
a k ochutnání nabídne someliér Tomáš Blahut. 
Poplatek: 80,- Kč, omezený počet míst, 
nutná rezervace předem!

Heather Raffo: Devět dílů touhy 
(čtená inscenace(
20:00 - Divadlo Dialog 
Drama irácko-americké dramatičky Heather 
Raffo v několika postavách iráckých žen 
načrtává obraz současného Iráku. Režie: 
Ewa Zembok. Hrají: Dana Batulková, 
Veronika Rašťáková, Anežka Hessová. 
Vstupné: 120 Kč (v síti Plzeňská vstupenka), 
150 Kč na místě

Pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Podrobnější informace na www.arabfest.cz. * studenti a dúchodci/dospělí


