Fino al 13 novembre
fotografia

“I Pirandello”

Mostra fotografica curata da Enzo Zappulla e promossa dall’Istituto di Storia dello Spettacolo
Siciliano.
Dal 23 ottobre al 13 novembre 2017
Loggiato del primo piano dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

Fino all'8 gennaio 2018
fotografia

The woman, the moon, the snake

Mostra del fotografo Stefano Carini.
DOX Centre for Contemporary Art in Prague (Poupětova 1, Praga 7)
Dall'8 settembre 2017 all'8 gennaio 2018

1 novembre
musica

“L’Arte dell’arco” - 50 variazioni del compositore barocco Giuseppe Tartini nell’esecuzione
del violoncellista František Brikcius

Il concerto di apertura della VI edizione del Festival Brikcius è dedicato a Giuseppe Tartini. Con
l’occasione, in collaborazione con lo Slovenija center Praha e con l’Organizzazione Slovena del
Turismo e sotto gli auspici dell’Ambasciata della Repubblica Slovena a Praga, si terrà una
presentazione della Slovenia e di Pirano, città natale di Giuseppe Tartini. Il Festival Brikcius, un ciclo
di concerti di musica da camera giunto alla VI edizione, si svolge sotto il patrocinio del Sindaco di
Praga 1, Oldřich Lomecký. Ingresso libero.
Mercoledì 1° novembre 2017, alle ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praha 1)

1 novembre

arti multimediali

IRON DUST: REFLECTIONS di Danilo De Rossi

Un progetto di visual art, l’installazione multimediale del fotografo italiano Danilo De Rossi propone
un viaggio simbolico all’interno della fabbrica dismessa delle acciaierie Poldi di Kladno, in cui aspetti
sonori, visivi e narrativi si fondono nella creazione di uno spazio “immersivo”. Il progetto Reflections
è prodotto dalla Fondazione Eleutheria ed è patrocinato da: Ambasciata d’Italia a Praga, Istituto
Italiano di Cultura di Praga, Municipio di Praga 1, Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca,
Art & Design Institute. Ingresso libero.
Mercoledì 1° novembre, ore 18.30
Chiesa di Sant’Anna di Praga, o Pražská křižovatka (Zlatá 211/1, Staré Město)

4 novembre
musica

XVI edizione del Festival Internazionale Musicale “Tóny nad mĕsty” (Toni sopra le città)

Il pianista italiano Valater Favero si esibirà in occasione della XVI edizione del Festival Internazionale
Musicale “Toni sopra la città” di Praga. Verranno suonati brani di famosi compositori tra cui
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Isaac Albèniz e Manuel de Falla.
Vendita dei biglietti: biglietteria dell’Atrium. Prezzo: 150 CZK/100 CZK.
Lunedì 4 novembre, ore 15.00
Atrium na Žižkovĕ (Čajkovského 12, Praga 3)

6 novembre

evento speciale – musica, editoria e fotografia

Presentazione del libro di Marie Kronbergerová “Don Giovanni al Mercato della Frutta
ossia Le arie italiane interpretate dai cantanti praghesi”
Il libro, tenuto a battesimo dal regista operistico e teatrale David Radok, raccoglie più di 150 tra arie
e foto di scene celebri tratte da opere su libretto in italiano, accompagnate dalla traduzione in ceco e
dai commenti di decine di cantanti lirici. L’editore del volume e autore delle fotografie, di cui una
scelta antologica sarà esposta in sala, è Miroslav Sanytrák. L’evento sarà aperto da alcune arie
eseguite da Hana Blažíková, Kateřina Kněžíková, Jana Šrejma Kačírková e da altri cantanti. Patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e collaborazione dell’Istituto. Ingresso libero.
Lunedì 6 novembre 2017, ore 17.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praha 1)

7 – 19 novembre
design

“Il design: un modo di ‘vivere all’italiana’”: Vico Magistretti e le icone del design italiano

In esposizione le opere di Vico Magistretti, uno dei designer e architetti italiani che più ha
contribuito con le sue progettazioni alla concezione e alla realizzazione di arredi e di oggetti divenuti

dei veri e propri "classici". Una sezione della mostra è dedicata alle icone del design italiano proposte
dalla Fondazione Sartirana Arte, una serie di gioielli del design collocati nei raffinati spazi
architettonici di Národní Dům Smíchov. Entrata libera. Organizzano l'Ambasciata d’Italia a Praga,
l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, la Fondazione studio
museo Vico Magistretti e la Fondazione Sartirana Arte, in collaborazione con Torino-Praga Invest e
Perla d’arte. Realizzazione di KOGAA | Architecture studio 2015, Brno.
Info: https://www.facebook.com/events/167853343796204
Dal 7 al 19 novembre 2017, ore 12.00 - 20.00.
Národní Dům Smíchov (Námesti 14. října č. 16, Praha 5)

9 novembre
musica

Un “romantic journey” tra musica e letteratura

La serata, con Táňa Fischerová (recitazione) e Božena Steinerová (pianoforte), è organizzata
dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dall’Istituto Italiano di Cultura a favore del Laboratorio di
Immunoterapia dell’istituto di microbiologia dell’Accademia delle Scienze in Rep. Ceca, diretto dal
dottor Luca Vannucci.
Entrata: 300 CZK. Seguirà un vin d’honneur.
Giovedì 9 novembre, ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)

12 novembre
musica

Concerto della band italiana QUISISONA

La band Quisisona fa parte da anni dell’orchestra del Festival di Sanremo e interpreta con originalità
musiche della tradizione napoletana, italiana e internazionale. A Praga il gruppo sarà accompagnato
da Andrea Andrei, cantante italiano residente in Repubblica Ceca, e dal cantante di musical Nicolas.
Patrocinio dell'Istituto. Ingresso a pagamento. Info: www.semafor.cz / www.gardes.cz
Domenica 12 novembre 2017, ore 19.30
Divadlo Semafor (Dejvická 27, Praga 6)

13 novembre
letteratura

Presentazione del volume "Il calice di porpora" di Paolo Coluzzi

Esattamente cento anni fa, durante la Prima guerra mondiale, una serie di avvenimenti
sconvolgevano i vecchi assetti europei. La sconfitta di Caporetto, la Rivoluzione russa, il percorso per
l'indipendenza dei popoli slavi ed infine la vicenda, pressoché sconosciuta, del neonato esercito di
liberazione ceco-slovacco che, per tornare a casa, fu costretto a fare il giro del mondo. Tutto ciò è
narrato nel libro "Il calice di porpora". Collaborazione dell’Istituto.
Lunedì 13 novembre, alle ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

14 novembre
Musica

XVI edizione del Festival Internazionale Musicale “Tóny nad městy”.

La Filarmonica da Camera di Pardubice diretta dal M° Vito Clemente vedrà esibirsi il mezzosoprano,
Edita Randova. Il programma prevede l’esecuzione di componimenti di Wolfgang Amadeus Mozart,
Manuel de Falla, Piotr Ilic Ciajkovskij, Gioacchino Rossini e Ludwig van Beethoven.
Prezzo dei biglietti: 290 CZK, 390 CZK. Vendita dei biglietti in rete smsticket.cz e sul sito del Festival
www.tonynadmesty.com
Martedì 14 novembre, ore 19.30
Chiesa dei SS. Simone e Giuda (Via Dušní, Praga 1).
19 novembre
concerto

“Daniele Gorgone Trio” presenta il suo nuovo CD “Lucky Man”

Il Trio è costituito dal pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta collaborazioni e incisioni
discografiche con star internazionali del jazz (Scott Hamilton, Dave Schnitter, Grant Stewart,
Emanuele Cisi), dal contrabbasso di Marco Piccirillo e dal giovane batterista Giovanni Paolo Liguori. Il
concerto si tiene in collaborazione con l’Istituto. Ingresso a pagamento. Info: www.jazzdock.cz /
www.danielegorgone.com
Domenica 19 novembre 2017, ore 21.00
Jazz Dock (Janáčkovo nábř. 2, Praha 5)
20 novembre
musica

Concerto degli studenti del Liceo bilingue ceco-italiano Ustavní

Organizzano l’Associazione Amici dell’Italia e il Liceo Ústavní in collaborazione con l’Istituto.
Per maggiori informazioni: http://www.prateleitalie.eu/
Lunedì 20 novembre
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)
21 e 22 novembre
cinema

IN BREVE: giovani registi italiani

Una due giorni di proiezioni dedicata ai lavori di 10 giovanissimi talenti del cinema, curata da
Francesco Augusto Razetto, Genny Di Bert e Ottaviano Maria Razetto. La rassegna s’inserisce in un
percorso avviato dalla Fondazione Eleutheria volto a individuare e valorizzare i giovani talenti nel
campo delle arti. Tutti i cortometraggi sono in lingua italiana con sottotitoli in ceco e/o inglese.
Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, del Municipio di Praga 2, dell’Istituto Italiano di Cultura,
dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di Praga (FAMU), dell’Art and Design
Institut e della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca.
Dal 21 al 22 novembre 2017
Theatre ROYAL (Vinohradská 2165/48 - Praha 2)

28 novembre
musica

Settimana futurista. “Intonarumori”: concerto di Luciano Chessa

Nell’abito della Settimana futurista il Maestro Luciano Chessa presenterà i suoi brani per piano,
intonarumori e poesie acustiche futuriste. Con l’Opening Performance Orchestra di Praga si
esibiranno anche altri ospiti: Petr Ferenc, David Danel e Miroslav Pudlak. A conclusione dell’evento i
musicisti si uniranno nella Futurist Soirée con intonarumori, narratori, violino e piano. L’evento è
organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, dalla Radio Ceca, dalla Galleria Nazionale e dalla Agosto
Foundation (re-set production). Ingresso libero.
Martedì 28 novembre, ore 20.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praha 1)

29 novembre
musica

Alessandro Lanzoni al Festival Internazionale del Piano Jazz

Il concerto si terrà nell'ambito della XXII edizione del Festival Internazionale del Piano Jazz.
Collaborazione dell'Istituto.
Contatti: objednavka@jmw.cz
Info: http://www.jmw.cz/cs/p/22-mezinarodni-festival-jazzoveho-piana-2-koncert
Mercoledì 29 novembre 2017, ore 19.30
Municipio di Nusle (Táborská 30, Praga 4)

Dal 30 novembre al 11 dicembre
cinema

MittelCinemaFest 2017. Quinta edizione del Festival centro-europeo del cinema italiano

Oltre alle cinque giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario dal 30 novembre al
4 dicembre, il festival farà tappa anche al cinema Luna di Ostrava il 7 e l'8 dicembre e al cinema
Lucerna di Brno dal 9 al 11 dicembre. I biglietti possono essere acquistati online o alla cassa dei
cinema. Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in
collaborazione con numerosi partner.
Il programma dettagliato delle proiezioni sarà inviato a parte.

5 dicembre
musica

“La grande musica del cinema”

Il concerto di musiche da film sarà eseguito dalla Bohuslav Martinů Philarmonic Orchestra di Zlín,
sotto la direzione del Maestro Walter Attanasi. Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto
Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà e il
cinema Lucerna di Praga

Info: http://www.kinolucerna.cz/
Martedì 5 dicembre, ore 19.30
Sala grande del cinema Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1)

14 dicembre
musica

“Dolce duello. Cecilia & Sol”. Concerto di Cecilia Bartoli e Sol Gabetta

Concerto del mezzo-soprano Cecilia Bartoli e della violoncellista Sol Gabetta. Organizza la Nachtigall
Artists Management, s.r.o. Patrocinio dell’Istituto.
Contatti: a.nachtigalova@nachtigallartists.cz - Tel. +420 602 219 611, +420 222 230 120
Info: http://www.nachtigallartists.cz/projekty/cecilia-and-sol-dolce-duello-2017
Giovedì 14 dicembre 2017
Sala Dvořák del Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praga 1)

19 dicembre
musica

Concerto dell’ensemble Collegium 1704: “Selva morale e spirituale” di Claudio Monteverdi

Sarà eseguita una selezione di opere dalla raccolta di composizioni di Claudio Monteverdi su testi in
latino e in italiano. L’orchestra e il coro “Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704“ saranno diretti dal
M° Václav Luks. In collaborazione con l´Istituto. Info: www.collegium1704.com
Martedì 19 dicembre, ore 19.30
Sala Dvořák del Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, Praga 1)

29 dicembre
musica

Wihanovo kvarteto & Laura Diana Nocchiero

Il concerto, patrocinato dall’Istituto, si terrà in occasione del Festival internazionale “České doteky
hudby”, in programma a Praga dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018.
Contatti: festival@ceskedotekyhudby.cz
Info: https://www.ceskedotekyhudby.cz/
Venerdì 29 dicembre, ore 19.00
Sala Sukova del Rudolfinum ((Alšovo nábř. 12, Praga 1)

Do 13. listopadu
fotografie

„Pirandellovi“

Fotografická výstava připravená Enzem Zappullou pod záštitou Ústavu dějin sicilského divadla.
Od 23. října do 13. listopadu 2017
Galerie v 1. patře Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

Do 8. ledna 2018
fotografie

The woman, the moon, the snake

Výstava fotografa Stefana Cariniho připravená ve spolupráci s Italským kulturním institutem
Info: www.dox.cz/cs/contact
Od 8. září 2017 do 8. ledna 2018
DOX Centrum současného umění (Poupětova 1, Praha 7)

1. listopadu
hudba

„Umění smyčce“ – 50 variací italského barokního skladatele Giuseppa Tartiniho v podání
violoncellisty Františka Brikciuse

Zahajovací koncert 6. ročníku Festivalu Brikcius je věnován 325. výročí narození Giuseppa Tartiniho.
Při této příležitosti se ve spolupráci se Slovenija center Praha a Slovinskou turistickou organizací a
pod záštitou Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze uskuteční prezentace Slovinska a Pirana,
které je rodištěm Giuseppa Tartiniho. Festival Brikcius, cyklus koncertů komorní hudby, dospěl do
svého 6. ročníku a jako každoročně se i letos koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1
Oldřicha Lomeckého.
Vstup volný
Středa 1. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

1. listopadu

multimediální umění

IRON DUST: REFLECTIONS Danilo De Rossi

Projekt soustředěný na vizuální umění. Multimediální instalace fotografa Danila De Rossiho nabízí
virtuální výlet do interiérů bývalé ocelárny Poldi Kladno, ve kterém se zvuky, vyprávění a vizuální
podněty mísí a společně tak vytvářejí prostor, do něhož je možné proniknout. Projekt Reflections je
organizován Nadací Eleutheria pod záštitou Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního
institutu, Městské části Prahy 1, Italsko-české obchodní komory a Art & Design Institute.
Vstup volný
Středa 1. listopadu v 18.00 hod
Pražská křižovatka (Zlatá 211/1, Staré Město)

4. listopadu
hudba

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy

Italský klavírista Valater Favero vystoupí v rámci 16. ročníku mezinárodního hudebního festivalu
„Tóny nad městy“. Zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Clauda
Debussyho, Isaaca Albénize, Manuela de Fally.
Vstupenky v ceně 150 Kč / 100 Kč lze zakoupit v pokladně Atria.
4. listopadu 2017, 15.00 hodin
Atrium na Žižkově (Čajkovského 12, Praha 3)

6. listopadu

zvláštní akce – hudba, vydavatelství a fotografie

Prezentace knihy Marie Kronbergerové „Don Giovanni na Ovocném trhu aneb italské árie
ústy pražských pěvců“

Kniha, kterou pokřtí operní a divadelní režisér David Radok, obsahuje přes 150 známých árií a scén
z oper na libreto v italštině, ke kterým je uveden překlad do češtiny a komentáře desítek operních
pěvců. Vydavatel publikace a zároveň autor fotografií, z nichž některé budou vystavené, je Miroslav
Sanytrák z nakladatelství Via Stile. V úvodu prezentace zazní několik árií v podání Hany Blažíkové,
Kateřiny Kněžíkové, Jany Šrejma Kačírkové a dalších. Koná se pod patronací Velvyslanectví Italské
republiky v Praze a ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Vstup volný
Pondělí 6. listopadu 2017 v 17.00 hodin
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

7. – 19. listopadu
design

“Il design: un modo di ‘vivere all’italiana’”: Vico Magistretti a ikony italského designu

Expozice prací Vica Magistrettiho, jednoho z nejvýznamnějších italských designerů a architektů, který
svými projekty a realizacemi nábytku a různých objektů přispěl do fondu ikon “klasického” designu.
Ikonám italského designu se také věnuje část výstavy, kterou přivezla Nadace Sartirana Arte. Tato
sbírka klenotů italského designu je umístěna v krásných prostorách Národního domu na Smíchově.
Vstup volný. Pořádají: Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní
komora, nadace Studio museo Vico Magistretti a nadace Sartirana Arte ve spolupráci s Torino-Praga
Invest a Perla d’arte. Realizace výstavy: KOGAA | Architecture studio 2015, Brno.
Info: https://www.facebook.com/events/167853343796204
Od 7. do 19. listopadu, vždy od 12.00 do 20.00 hod.
Národní Dům Smíchov (Náměstí 14. října č. 16, Praha 5)

9. listopadu
hudba

„Romantic journey“ mezi hudbou a literaturou

Večer s Táňou Fischerovou (přednes) a Boženou Steinerovou (klavír) pořádá Velvyslanectví Itálie
v Praze a Italský kulturní institut na podporu Laboratoře imunoterapie Akademie věd ČR, kterou
vede dr. Luca Vannucci.
Vstupné: 300 Kč. Na závěr akce bude podávána číše vína.
Čtvrtek 9. listopadu v 19.00 hodin
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

12. listopadu
hudba

Koncert italské kapely QUISISONA

Kapela Quisisona je již řadu let součástí orchestru festivalu San Remo a její členové originálním
způsobem interpretují neapolskou, italskou a mezinárodní hudbu. Skupinu doprovodí v Praze
Andrea Andrei, italské zpěvák žijící v České republice, a muzikálová zpěvák Nicolas.
Placené vstupné. Více na: www.semafor.cz / www.gardes.cz
Neděle 12. listopadu 2017 v 19.30 hodin
Divadlo Semafor (Dejvická 27, Praha 6)

13. listopadu
literatura

Prezentace publikace „Il calice di porpora“ od Paola Coluzziho

Přesně před sto lety, během první světové války, série událostí obrátila naruby celou Evropu. Porážka
u Caporetta, revoluce v Rusku, snaha slovanských národů o nezávislost a konečně i docela neznámá

událost, příběh čerstvě vytvořené česko-slovenské armády, která, aby se mohla vrátit domů, byla
donucena k cestě kolem světa. O tom všem vypráví kniha „Il calice di porpora“.
Pondělí 13. listopadu v 18.00 hod.
Přednáškový sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praga 1)

14. listopadu
hudba

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy

Italský dirigent Vito Clemente bude řídit Komorní filharmonii Pardubice, s níž vystoupí
mezzosopranistka Edita Randová. Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Manuel de Falla, Petr Iljič
Čajkovskij, Gioacchino Rossini, Ludwig van Beethoven.
Vstupenky v ceně 290 Kč a 390 Kč lze zakoupit v předprodeji v síti smsticket.cz a na stránkách
festivalu www.tonynadmesty.com.
Úterý 14. listopadu v 19.30 hodin
Kostel sv. Šimona a Judy (Dušní ul., Praha 1)

19. listopadu
hudba

„Daniele Gorgone Trio“ představuje své nové album „Lucky Man“

Trio přiváží do Prahy jeho zakladatel, vynikající toskánský pianista Daniele Gorgone, který
spolupracoval v minulosti s mnoha známými jazzovými hudebníky (Scott Hamilton, Dave Schnitter,
Grant Stewart, Emanuele Cisi). Dalšími dvěma členy jsou basista Marco Piccirillo a mladý talentovaný
bubeník Giovanni Paolo Liguori. Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Placené vstupné
Info: www.jazzdock.cz / www.danielegorgone.com
Neděle 19. listopadu 2017 ve 21.00 hodin
Jazz Dock (Janáčkovo nábř. 2, Praha 5)

20. listopadu
hudba

Koncert studentů česko-italského Gymnázia Ústavní

Koncert pořádá Společnost přátel Itálie a Gymnázium Ústavní ve spolupráci s Italským kulturním
institutem. Pro více informací: http://www.prateleitalie.eu/
20. listopadu
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

21. a 22. listopadu
film

IN BREVE: mladí italští režiséři

Dva dny filmových projekcí věnované pracím 10 mladých filmových talentů připravili Francesco
Augusto Razetto, Genny Di Bert a Ottaviano Maria Razetto. Přehlídka je součástí aktivit Nadace

Eleutheria, v rámci kterých se snaží nalézat mladé talenty z různých uměleckých oblastí a pomoci jim
se prosadit. Všechny filmy budou promítány v italském znění s českými a/nebo anglickými titulky.
Akce se koná pod záštitou Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního institutu, Městské
části Prahy 2, FAMU, Italsko-české obchodní komory a Art & Design Institute.
Od 21. do 22. listopadu
Theatre ROYAL (Vinohradská 2165/48 - Praha 2)

28. listopadu
hudba

Futuristický týden. „Intonarumori“: koncert Luciana Chessy

V rámci Futuristického týdne se uskuteční futuristické soirée pro tři intonarumori, dva recitátory
(Phaerentz a Luciano Chessa), klavír (Miroslav Pudlák) a housle (David Danel). Pořadateli jsou Italský
kulturní institut, Český rozhlas, Národní galerie v Praze, Agosto Foundation a re-set production.
Vstup volný
Úterý 28. listopadu ve 20.00 hodin
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

29. listopadu
hudba

Alessandro Lanzoni na Mezinárodním festivalu jazzového piana

Koncert se uskuteční v rámci 22. Mezinárodního festivalu jazzového piana a ve spolupráci s Italským
kulturním institutem.
Kontakt: objednavka@jmw.cz
Více na: http://www.jmw.cz/cs/p/22-mezinarodni-festival-jazzoveho-piana-2-koncert
Středa 29. listopadu v 19.30 hodin
Nuselská radnice (Táborská 30, Praha 4)

Od 30. listopadu do 11. prosince
film

MittelCinemaFest 2017. 5. ročník české části Středoevropského festivalu italských filmů

Na pět dní projekcí v pražském kině Lucerna, které proběhnou v období od 30. listopadu do 4.
prosince, festival naváže projekcemi v kině Luna v Ostravě, 7. a 8. prosince, a v kině Lucerna v Brně
od 9. do 11. prosince. Vstupenky bude možné zakoupit on-line či přímo v jednotlivých kinech. Pořádá
Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní komora, Institut Luce
Cinecittà a kino Lucerna Praha ve spolupráci s množstvím partnerů.
Detailní program jednotlivých projekcí bude brzy uveřejněn.

5. prosince
hudba

„Slavná hudba z italských filmů“

Koncert filmové hudby v podání Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Waltra
Attanasiho.
Úterý 5. prosince v 19.30 hodin
Velký sál kina Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1)

14. prosince
hudba

„Dolce duello. Cecilia & Sol”. Koncert Cecilie Bartoli a Sol Gabetty

Koncert mezzosopranistky Cecilie Bartoli a argentinské violoncellistky Sol Gabetty. Pořádá hudební
agentura Nachtigallartists. Koná se pod patronací Italského kulturního institutu. Více na:
www.nachtigallartists.cz
Čtvrtek 14. prosince 2017
Rudolfinum, Dvořákova síň (Alšovo nábř. 12, Praha 1)

19. prosince
hudba

Claudio Monteverdi: „Selva morale e spirituale”

Výběr ze sbírky duchovních skladeb na latinské i italské texty. Účinkují Collegium 1704 & Collegium
Vocale 1704. Dirigent: Václav Luks. Ve spolupráci s Italským kulturním institutem. Více na:
www.collegium1704.com
Úterý 19. Prosince v 19.30 hodin
Rudolfinum, Dvořákova síň (Alšovo nábř. 12, Praha 1)

29. prosince
hudba

České doteky hudby. Wihanovo kvarteto & Diana Nocchiero

Přední české smyčcové kvarteto vystoupí s italskou klavíristkou Dianou Nocchiero. Program: Ludwig
van Beethoven (Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“ op. 59 č. 2), Ivan Kurz (Notokruh. Smyčcový
kvartet č. 1), Robert Schumann (Klavírní kvintet Es dur op. 44). Více na:
www.ceskedotekyhudby.cz/2017-detail-29-12

Rudolfinum, Sukova síň (Alšovo nábř. 12, Praha 1)

