
ALLIANCE FRANÇAISE

VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.
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pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
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Gorkého 12  
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pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.

francouzské dny

23.3. / 18.4.2012

www.bonjourbrno.cz

Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
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sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19
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1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
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Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
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Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
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IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 
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14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 
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Workshop s tanečníkem Mauricem 
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fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
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Výstava světově uznávaného kreslíře 
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sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 
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14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50
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Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
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/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.
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umění — Dům pánů z Kunštátu, 
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
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umění — Dům pánů z Kunštátu, 
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity
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Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
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— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz
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ALLIANCE FRANÇAISE

VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz
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ALLIANCE FRANÇAISE

VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  

/www.bonjourbrno.cz
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz

ALLIANCE FRANÇAISE

Partneři



ALLIANCE FRANÇAISE

VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  

/www.bonjourbrno.cz
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz
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ALLIANCE FRANÇAISE

VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  

/www.bonjourbrno.cz
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz
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VÝSTAVY 

7. 3.—15. 4. REMAKE 
Mezinárodní přehlídka současného mediálního umění

Komentovaná prohlídka a prezentace 5. 4. v 16.00 
Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / vstupenky: na místě

Mezinárodní putovní výstava REMAKE je završením 
stejnojmenného uměleckého projektu, jehož cílem je 
iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných 
historií mediálního umění. Expozice přinese sérii uměleckých 
událostí, mimo jiné také remake první kinetické sochy 
CYSP 1, kterou v roce 1956 představil otec kybernetického 
umění, francouzský umělec Nicolas Schöffer. 

23. 3.—18. 4. CZ.KOMIKS.11
Přehlídka studentských soutěžních prací

Vernisáž 13. 4. v 18.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / vstup volný

Českou scénu tvůrců komiksů z řad studentů uměleckých 
škol, kteří se v loňském roce zapojili do soutěže 
CZ.KOMIKS.11, mapuje výstava, kterou zorganizovala 
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Rotary Club Brno City a Rotary 
Club d’Angoulême. Vernisáže se zúčastní mimo jiné také 
obě autorky, jejichž díla vyhodnotila odborná porota jako 
nejzdařilejší a které tak dostaly možnost zažít v lednu 
2012 neopakovatelnou atmosféru Mezinárodního festivalu 
komiksu v Angoulême.

1.—15. 4. Plantu kreslí svět
Výstava světově uznávaného kreslíře z listu Le Monde

Vernisáž 4. 4. v 18.00 — Café Falk, Gorkého 12 /
vstup volný 

Světově uznávaný karikaturista Jean Plantureux vystudoval 
kresbu v Belgii na škole, kterou založil sám Hergé, autor 
příběhů o Tintinovi. Plantuho obrázky můžeme již 30 let vídat 
na titulní straně hlavního francouzského deníku Le Monde. 

FILM 
Domov (Home)
Představení pro SŠ (FR/CZ)

pátek 30. 3. ve 12.30 — Kino Art, Cihlářská 19

Obrazová epopej o stavu naší planety od francouzského 
fotografa a dokumentaristy Yanna Arthuse-Bertranda 
vznikla v roce 2009, avšak její naléhavé poselství je i nadále 
aktuální. Exkluzivní letecké záběry zvou na úchvatnou 
cestu kolem světa, která má diváky přimět k zamyšlení nad 
současnými problémy životního prostředí. 

28. 3.—1. 4.
Festival francouzského fi lmu
Kino Art, Cihlářská 19 / vstupenky: kino Art
Více o fi lmech na www.bonjourbrno.cz

středa 28. 3. v 18.00
— Bohémský život (La Vie de Bohème) 
Francie, Itálie, Švédsko, Finsko 1992 / Aki Kaurismäki FR/CZ

středa 28. 3. ve 20.30 — Lurdy (Lourdes) 
Francie, Rakousko, Německo 2009 / Jessica Hausner FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 18.00 — Le Havre
Francie, Finsko, Německo 2010 / Aki Kaurismäki FR/CZ

čtvrtek 29. 3. v 20.30 — Věčný návrat (L’Éternel retour) 
Francie 1943 / Jean Delannoy FR/CZ

pátek 30. 3. v 18.00 — Orfeus (Orphée)
Francie 1950 / Jean Cocteau FR/CZ

pátek 30. 3. ve 20.30 — Velká láska (Le Grand amour)
Francie 1969 / Pierre Étaix FR/CZ

sobota 31. 3. v 15.00 
— Tintinova dobrodružství (The Adventures of Tintin)
USA, Nový Zéland 2011 / Steven Spielberg CZ

sobota 31. 3. v 18.00
— Ticho lesa (Le Silence de la forêt)

Francie, Kamerun, Gabon, Středoafrická republika 2003 / 
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare FR/FR

sobota 31. 3. ve 20.30 — Kluk na kole (Le Gamin au vélo)
Francie, Belgie, Itálie 2011 / Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne FR/CZ

neděle 1. 4. v 18.00
— Láska a modřiny (Love and Bruises) 
předpremiéra / Francie 2011 / Lou Ye FR,CHN/CZ

DIVADLO

23.—25. 3. Festivadlo
Divadelní festival frankofonní mládeže

pátek — neděle od 8.00 do 22.00 
— Divadlo Polárka, Tučkova 34 / vstup volný

Studentské soubory z nejrůznějších zemí světa již 
pošestnácté seznámí brněnské publikum s žánrově 
rozmanitými inscenacemi, jejichž jednotícím prvkem bude 
francouzština. Novinkou letošního ročníku bude účast 
gymnázií s výukou němčiny. Příznivci frankofonního divadla 
se mohou těšit rovněž na nejrůznější besedy a workshopy.

Pantomimou k francouzštině 
Seminář pro učitele francouzštiny

26.—27. 3. — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat. 

Alternativní metodu výuky francouzštiny představí 
zájemcům z řad odborné veřejnosti Cyril Gourmelen 
a Fabrice Eveno z divadelní společnosti Bagamoyo 
v Nantes. Tato metoda vede žáky při výuce cizího jazyka 
hravou a nenásilnou formou gest a pohybů. Tělo se 
integruje do výuky a pomůže například snazšímu zapojení 
začátečníků do konverzace tím, že přemohou obavy 
z možných chyb.

IMG
Ska, punk, reggae

sobota 14. 4. ve 20.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstupenky: Fléda, Indies, TIC, DPL

Sérii bretonských koncertů zahájí v rámci akce Fléda 
Koloniál renneská skupina IMG. Jejich rocková jízda umně 
mísící ska, punk a reggae s melodiemi Horní Bretaně 
v jazyce gallo dokazuje, že současná bretonská hudba má 
mnoho tváří. IMG se angažují za obnovu bretonské kultury. 
Pravidelně se účastní tradičních fest-nozů a úspěšně tak 
propojují mladší i starší publikum.

Yann-Fañch Kemener & Aldo 
Ripoche
Bretonské zpěvy a violoncello

úterý 17. 4. v 19.00 — Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 /
vstupenky: TIC, DPL

Hudební lahůdka je připravena pro příznivce dávných tradic 
a klasické hudby. Jeden z největších umělců Bretaně, 
zpěvák, vypravěč a folklorista Yann-Fañch Kemener, 
který je považován za majitele jednoho z nejkrásnějších 
francouzských hlasů, se představí za doprovodu brilantního 
violoncellisty Alda Ripocheho, se kterým v duu již bezmála 
deset let objevuje možnosti prolínání bretonské tradice 
s barokní hudbou.

Fest-noz
Tradiční bretonská taneční zábava

středa 18. 4. v 19.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / vstupenky: TIC, DPL

Do neopakovatelné atmosféry Bretaně, i když v trochu 
jiném duchu, nás Yann-Fañch Kemener a Aldo Ripoche 
přenesou ještě jednou, tentokrát společně s českou 
skupinou M3. Fest-noz, což doslova znamená noční 
oslava, je bretonský způsob, jak se vypořádat s libovolným 
svátkem. Chybět proto nebude živá hudba, výuka tance 
ani typický jablečný cidre.

PŘEDNÁŠKY

Studovat ve Francii
Informace, tipy a doporučení pro studenty

čtvrtek 29. 3. v 16.00
— Alliance Française, Moravské nám. 15 / ve francouzštině / 
vstup volný 

Chcete vycestovat za studiem do Francie, ale hlavou vám 
běží spousta nezodpovězených otázek, na které byste se 
chtěli zeptat? Jako například kolik studium ve Francii stojí? 
Jakou školu zvolit a jak se zapsat? Jak sehnat ubytování? 
Odpovědi na tyto a další otázky vám během přednášky 
a následné diskuze objasní zástupkyně CampusFrance 
v Brně Viviane Locuratolo.

Tintinova dobrodružství 
Projekce fi lmu 15.00 a přednáška 17.00

sobota 31. 3. v 15.00 — Kino Art, Cihlářská 19 /
fi lm i přednáška v češtině / vstupenky: kino Art

Belgičan George Remi alias Hergé je považován 
za jednoho ze zakladatelů evropského komiksu. Jeho 
hrdina Tintin se těší obdivu čtenářů celého světa a má 
na kontě více než 200 miliónů prodaných exemplářů 
a překlady do stovky jazyků. Za dobu své 83 let trvající 
historie však již také čelil několika kritikám, stížnostem 
a zákazům. O tomto a mnohém dalším poutavě pohovoří 
během přednášky a následující debaty odborník na Tintina, 
pan Michal Uhl.

Příběh komiksu
Přednáška a debata

pátek 13. 4. v 16.00 — Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14 / v češtině a ve francouzštině, tlumočeno 
do češtiny / vstupenky: TIC, DPL

Všechno co jste chtěli vědět o frankofonním komiksu 
a neměli jste příležitost se zeptat vám kvalifikovaně zodpoví 

Část kreseb, speciálně vybraných pro výstavu v ČR, přináší 
pohled autora na evropské události před rokem 1989, 
další pak komentují významné světové události či kulturní 
fenomény posledních let.

10. 4.—7. 5. 
Rennes a Brno — setkání pohledů
Fotografi cké portréty měst Brna a Rennes

Vernisáž 12. 4. v 17.00
— Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské nám. 1 / 
vstup volný

Výstava Rennes a Brno — setkání pohledů vznikla v rámci 
partnerské spolupráce těchto dvou měst. Její autor Guy 
Vivien měl vytvořit paralelu mezi městy, z nichž jedno mu 
mělo být známější, neboť se nachází v jeho rodné zemi, 
a druhé méně. Autor však navštívil Brno před 10 lety, 
a tak jeho oko a objektiv během výpravy za podobnostmi 
a rozdílnostmi měst vedl jistý pocit sounáležitosti, díky 
němuž pro něj nebylo složité nechat města ožít bok 
po boku ve své mysli stejně jako na fotografiích.

TANEC
Hra se stíny
Workshop s tanečníkem Mauricem Yekou. Film FR/EN, 
workshop ve francouzštině, tlumočeno do češtiny

sobota 24. 3. v 19.00
— Kongresový sál Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9 / 
vstupenky: Divadlo Husa na provázku, TIC, DPL 

Maurice Yeka, původem z Konga, je uznávaný tanečník, 
choreograf a učitel afrického současného a tradičního 
tance. Zaměřuje se na vnitřní porozumění pohybu 
z pohledu různorodých tradic své země a kultury. Setkání 
evokující různá sociální, kulturní a politická témata se 
bude skládat ze čtyř částí: dokumentárního filmu, debaty, 
workshopu a sólového vystoupení Maurice Yeky.

GASTRONOMIE

Gurmánský týden
30. 3.—6. 4. – Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Máte-li chuť si připomenout oblíbené francouzské 
speciality nebo naopak ochutnat něco zcela nového, právě 
pro vás je tady vyhledávaný a netrpělivě očekávaný týden 
chutí. Připraveny budou speciality lyonské gastronomie 
a jelikož doba k tomu vybízí, také tradiční francouzské 
velikonoční pochoutky. Nouze nebude ani o vybraná vína, 
která k francouzským jídlům neodmyslitelně patří.

Degustace francouzských vín
pátek 30. 3. v 18.00 — Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106 / počet míst je omezen, účast je nutné předem 
rezervovat na adrese: info@afbrno.cz

Degustace vín má v programu festivalu Bonjour Brno již 
své stálé místo, letos je však připravena malá inovace. Tou 
bude možnost porovnání vín ze dvou odlišných oblastí: 
Côtes du Rhône a Bordeaux. Neváhejte ani v případě, že 
si nebýváte jisti, jestli víno chutná po broskvích, karamelu 
nebo po koření, neboť ochutnávku poutavým vyprávěním 
a informacemi doprovodí zkušený someliér.

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 — Restaurace La Bouchée, Údolní 33 /
počet míst je omezen, účast je nutné předem rezervovat 
na adrese: info@afbrno.cz

Lyon bývá považován za hlavní město francouzské 
gastronomie. Z Lyonu také pochází Paul Bocuse, světově 
proslulý šéfkuchař a zakladatel kuchařského stylu „nouvelle 
cuisine“, jeden z největších odborníků na gastronomii 20. 
století. Přijďte se přesvědčit, že lyonská kuchyně, díky své 
poloze na křižovatce mezi severní a jižní Francií, Alpami 
a Francouzským středohořím, umí nabídnout nečekané 
chuťové zážitky.

Tomáš Prokůpek, historik komiksu a Laura Dutillieut, 
lektorka Filozofické fakulty MU. Představí hlavní rozdíly 
mezi frankofonní a českou komiksovou tvorbou a poukáží 
na souvislosti s vývojem ve Francii. Akci bude moderovat 
Michal Uhl, který přednáší o komiksu na Fakultě sociálních 
věd UK.

Angoulême — město komiksu
Představení města a vernisáž výstavy CZ.KOMIKS.11

pátek 13. 4. v 18.00 — Alliance Française, Moravské nám. 15 /
vstup volný 

O komiksu se mluví jako o žánru na půl cesty mezi 
literaturou a filmem. Z prvního si vypůjčuje hloubku 
a témata, z druhého styl vyprávění. Každý rok v lednu 
se město Angoulême stává mekkou všech obdivovatelů 
komiksu, kteří se sem sjíždí na Mezinárodní festival 
komiksu, který je největší svého druhu v Evropě. Více 
o tomto kouzelném městě vám poví speciální hosté 
vernisáže včetně vítězek soutěže CZ.KOMIKS.11.

KONCERTY 

EPY EPY
Chanson fragile

středa 4. 4. ve 20.00 — Café Falk, Grohova 12 /
vstupenky: TIC, DPL

EPY EPY je intimní projekt muzikantky Ireny Vlachové 
vycházející z tradic francouzského písničkářství. Je provázen 
jemnou, téměř éterickou energií připomínající nehybné 
letní nedělní odpoledne či mávnutí ptačích křídel, které 
se může kdykoli pouhým tlesknutím rozplynout. I proto 
označuje autorka svou tvorbu jako chansons fragiles, křehké 
písně. Přijďte se zaposlouchat do francouzských textů 
a šepotajícího vokálu, který zaručeně pohladí po duši.

REMAKE  
7. 3.—15. 4.
Přehlídka současného mediálního 
umění — Dům pánů z Kunštátu, 
Dominikánská 9 

Festivadlo
23.—25. 3. 
Divadelní festival frankofonní mládeže
—Divadlo Polárka, Tučkova 34

CZ.KOMIKS.11
23. 3.—18. 4. 
— Vernisáž 13. 4. v 18.00 
Přehlídka studentských soutěžních 
prací — Alliance Française, Moravské 
nám. 15 

Hra se stíny
sobota 24. 3. v 19.00
Workshop s tanečníkem Mauricem 
Yekou — Kongresový sál Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9 

Pantomimou k francouzštině
26.—27. 3. 
Seminář pro učitele francouzštiny 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

Festival francouzského fi lmu
28. 3.—1. 4. 
— Kino Art, Cihlářská 19

Studovat ve Francii
čtvrtek 29. 3. v 16.00 
Informace, tipy a doporučení pro 
studenty — Alliance Française, 
Moravské nám. 15

Domov (Home)
pátek 30. 3. ve 12.30 
Představení pro SŠ — Kino Art, 
Cihlářská 19

Gurmánský týden
30. 3. – 6. 4. 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

Degustace francouzských vín 
pátek 30. 3. v 18.00 
— Vinný sklep Moravské banky vín, 
Hlinky 106

Tintinova dobrodružství
sobota 31. 3. v 15.00 — Projekce 
fi lmu 15.00 a přednáška 17.00 
— Kino Art, Cihlářská 19

Plantu kreslí svět
1.—15. 4. — Vernisáž 4. 4. v 18.00
Výstava světově uznávaného kreslíře 
z listu Le Monde —Café Falk, 
Gorkého 12  

Speciality lyonské kuchyně
pondělí 2. 4. v 18.00 
— Restaurace La Bouchée, Údolní 33

EPY EPY
středa 4. 4. ve 20.00 
Koncert — Café Falk, Grohova 12

Rennes a Brno: setkání pohledů
10. 4.—7. 5. — Vernisáž 12. 4. v 17.00 
Výstava fotografií — Křížová chodba 
Nové radnice, Dominikánské nám. 1 

Příběh komiksu
pátek 13. 4. v 16.00
Přednáška a debata 
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14

Angoulême – město komiksu
pátek 13. 4. v 18.00 
— Alliance Française, Moravské 
nám. 15

IMG
sobota 14. 4. ve 20.00 
Koncert — Klub Fléda, Štefánikova 24 

Koloniál
14. – 15. 4. od 10.00 
Trh zboží a zážitků — Klub Fléda, 
Štefánikova 24 

Pétanque 
neděle 15. 4. od 11.00 
Turnaj a ochutnávka pastisu Ricard 
— Park Lužánky, Lidická 50

Yann-Fañch Kemener &
Aldo Ripoche 
úterý 17. 4. v 19.00 
Bretonské zpěvy a violoncello
Novobarokní aula VUT, Antonínská 1 

Fest-noz
středa 18. 4. v 19.00 
Tradiční bretonská taneční zábava
— Uměleckoprůmyslové muzeum, 
Husova 14  

/www.bonjourbrno.cz
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PÉTANQUE & KOLONIÁL
Pétanque
neděle 15. 4. od 11.00 — Turnaj a ochutnávka pastisu 
Ricard / Park Lužánky, Lidická 50 / vstup volný

Pétanquové hřiště v Lužánkách je po roce opět připraveno 
přivítat další ročník Bonjour Brno s jeho tradičním turnajem 
v pétanque! Připraveny jsou stříbrné koule, cochonky 
a metry, proto pokud máte chuť si přijít zahrát, budete 
srdečně vítáni. K nefalšované francouzské pétanquové 
atmosféře přispěje i malá ochutnávka pastisu věnovaného 
firmou Jan Becher-Pernod Ricard.

Koloniál
Trh zboží a zážitků

14.—15. 4. od 10.00 — Klub Fléda, Štefánikova 24 /
vstup volný

Novinkou letošního festivalu je řemeslný trh, během 
kterého v prostoru hudebního klubu Fléda rozbijí své 
stánky výrobci originální, nezávislé i té závislejší módy, 
ale také prodejci nejrůznějších francouzských specialit. 
Návštěvníkům bude po dobu celé akce plně k dispozici 
chill out zóna, promítací místnost a kavárna. Sobotní večer 
pak obohatí vystoupení francouzské skupiny IMG, která 
také „rozbalí svůj krámek“ se směsicí reggae, ska a punku.
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Sponzoři

Mediální partneři

Organizátor

Záštitu nad festivalem převzali:

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Velvyslanec Francie v ČR Pierre Lévy

Festival se koná za fi nanční podpory statutárního města Brna

Design de Klára Krnáčová + kreatura.cz

/ kurzy klasické a specializované, konverzační kurzy 
/ příprava na mezinárodní zkoušky DELF a DALF
/ kurzy firemní, individuální, pro děti a mládež 
/ knihovna a kulturní aktivity

Alliance Française Brno
Centrum francouzského jazyka a kultury
Moravské nám. 15 / 602 00 Brno
tel.: 549 240 338 / e-mail: info@afbrno.cz
www.afbrno.cz

ALLIANCE FRANÇAISE

Partneři


