Společnost Franze Kafky
Široká 14, 110 00 Praha 1
mail@franzkafka-soc.cz
www.franzkafka-soc.cz
tel.: +420 224 227 452

Program Společnosti Franze Kafky 2018
podzim – zima
Vážení přátelé,
předkládáme Vám program Společnosti Franze Kafky na druhou polovinu
roku 2018. Není-li uvedeno jinak, konají se pořady v sále
Společnosti Franze Kafky, v Široké 14, Praha 1, od 18:00 hodin.
Bližší informace naleznete v pozvánkách na jednotlivé pořady.
Sledujte naše webové a facebookové stránky. Změna programu
vyhrazena.
Těšíme se na Vás!
26. září - proběhlo
Uvedení knihy Ottla autora Petra Balajky.
Večer pořádaný u příležitosti vydání nové knihy Nakladatelství
Franze Kafky uvede za účasti autora editorka knihy Markéta Mališová.
12. října - proběhlo
KAFKA4EVER
Třetí ročník soirée u pomníku Franze Kafky v Dušní ulici nabídne
pásmo živé hudby, videomappingu a kafkovských zastavení v blízkém
okolí. Vystoupí Pražská jidiš kapela a promluví herec Jan Slovák.
Kafka Fotopoint nabídne možnost pořídit si unikátní kafkovskou
fotografii. Zahájení v 18 hodin.
22. října, Staroměstská radnice – Brožíkův sál, 17:00 hodin

Slavnostní předání Ceny Franze Kafky 2018
Mezinárodní literární Cena Franze Kafky za rok 2018 bude
udělena letos českému básníkovi Ivanu Wernischovi.
14. listopadu
Pražské uvedení knihy spisovatele Jana Žáčka 10 hvězd: Příběh deseti
synagog na území České republiky.
Večer pořádaný na počest nově vydané knihy, která pojednává nejen o
historii a revitalizaci významných židovských památek v deseti
místech regionu Čech, Moravy a Slezska.
22. listopadu
Scénické čtení textu Zjevení Pudla a slavnostní křest.
Spisovatel, divadelní režisér a novinář Ondřej Škrabal napsal pro
herce Martina Pechláta text Zjevení pudla. Text byl rovněž
publikován a nyní jej všichni zúčastnění, včetně grafičky Anastasie
Vrublevské a editorky Olgy Pek, slavnostně pokřtí. Martin Pechlát
při té příležitosti představí inscenaci v komorní verzi jako
scénické čtení.
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23. listopadu
Ženy ženám – přednáška rebecin Apelbaum Peterové a dalších
významných dam. Doprovodný program 12. Mezinárodní chazanské
konference ECA 2018 (www.cantors.eu), účastní se pouze ženy.
V angličtině a hebrejštině. Ve spolupráci s European Cantors
Association in London (ECA) a International Council of Jewish Women
(ICJW).
29. listopadu
Cena Franze Kafky 2018
Hudebně-literární pořad s texty Ivana Wernische. Vystoupí kapela
Nina Rosa.
prosinec
Valná hromada Společnosti Franze Kafky, z.s.
Změny programu jsou vyhrazeny! Na každý pořad dostanete tak jako
dříve samostatnou pozvánku poštou nebo e-mailem!
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