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PLZEŇ! 20. ročník



Sametová revoluce tak, jak ji skrze objektiv své-
ho fotoaparátu viděl Philippe Pons, francouzský 
fotograf a výtvarník. Výstava prezentuje snímky 
vzniklé přímo během listopadových událostí. 
Jedna z vystavených fotografií nazvaná „Václav 
na Hradě“ vstoupila do dějin na obálce magazí-
nu Libération.

Philippe Pons, photographe et plasticien fran-
çais, a suivi les événements à Prague pendant 
la Révolution de velours à travers son objectif.

Cette exposition est une sélection de photos pri-
ses sur le vif pendant l’événement.

L’une de ces photos, intitulée «Václav au châ-
teau», a fait à l’époque la couverture du journal 
Libération.

praha 1989 / prague 1989
AlliAnce FrAnçAise de Plzeň | 24. října  – 10. listopadu | vstup zdarma

VÝSTAVA

Letošní 20. ročník  nabízí přednášky, koncerty, filmy, divadlo, nový cirkus  
a samozřejmě i tradiční ochutnávky francouzské gastronomie  připravované  
ve spolupráci s partnerskými městy Plzně. 

Kulatý ročník festivalu se svou vlajkovou lodí - představením v žánru nového 
cirkusu bude opět ve znamení rozmanitosti, dialogu a otevřenosti, tedy hodnot, 
které  na necelý měsíc propojí město Plzeň, Evropské hlavní město kultury 
2015, s frankofonním světem.

Pour ce 20ième anniversaire se succèderont conférences, concerts, cinéma, 
théâtre, nouveau cirque, et bien sûr les traditionnelles dégustations de gastro-
nomie française en coopération avec les villes partenaires de la ville de Plzeň.

Cette édition anniversaire, notamment avec son évènement phare de nouveau 
cirque, renforcera les valeurs de diversité, de dialogue et d‘ouverture qui unis-
sent la ville de Plzeň, Capitale Européenne de la Culture 2015, et le monde 
francophone.

Festival Bonjour Plzeň! v režii AlliAnce 
frAnçAise v Plzni už 20 let! / l’AlliAnce 
frAnçAise de Plzeň orgAnise Pour lA 
20ième Année consécutive le festivAl  
Bonjour Plzeň!



Belgičtí Playboy´s Bend představí na svém kon-
certu originální mix popu osmdesátých let s ne-
zaměnitelným zvukem díky tzv. circuit bendingu, 
tedy amatérské úpravě elektrického piana. Play-
boy´s Bend bezesporu roztancují sál v rytmech 
hypnotického elektro popu.

Pořádáno ve spolupráci s Liège, partnerským 
městem Plzně.

Le groupe belge Playboy’s Bend offrira un con-
cert original qui mélangera la pop des années 
80 avec le circuit bending, ce genre musical qui 
s’appuie sur le son inimitable de vieux jouets 
trafiqués. Playboy’s Bend délivrera un show 
électro-pop dansant et hypnotique.

En partenariat avec la ville de Liège, ville jumelle 
de Plzeň.

Watt club (Americká 14) | 5. listopadu | 2000 | vstup zdarma

PlAyboy’s bend

Koncert čtveřice hudebníků OZMA bude zaru-
čeně plný současných trendů a elánu, kterého 
má štrasburská jazzová formace na rozdávání. 
Spojení nenuceného swingu s energií rocku jistě 
zaujme jak znalce, tak i ty, kteří v hudbě stá-
le hledají „prostě něco jiného“.

Le groupe de jazz OZMA donnera un concert 
imprégné d’une énergie nouvelle et actuelle. 
En associant la liberté du swing et l’efficacité du 
rock, le quatuor originaire de Strasbourg capti-
vera autant les connaisseurs que les néophytes 
curieux.

BuenA vistA (Kollárova 20) | 6. listopadu | 2000 | 70/100 Kč

ozmA

HUDBA

Lise zazpívá za doprovodu klavíru písně ze své-
ho prvního alba i písně převzaté, které se tato 
osobitá klavíristka a zpěvačka nebála hledat 
napříč žánry. Vyslechneme si tedy v jejím podá-
ní Pixies, 50 cent nebo Jessicu Rabbit, stejně 
tak jako její lehkovážné a zároveň intimní písně, 
čeká nás koncert plný humoru i emocí.

Prodej lístků na místě (Zach’s pub).

La chanteuse Lise interprétera en live au piano 
les chansons de son premier album et des repri-
ses d’artistes aussi divers que 50 cent, les Pixies 
ou Jessica Rabbit. Avec ses chansons intimistes 
et légères, la française donnera un concert plein 
de romantisme et de malice.

Tickets en vente le jour de l‘évènement au Zach’s 
pub.

lise Au PiAno
zAch’s PuB (Palackého nám. 2) | 2. listopadu | 2000 | 50/80 Kč



Na prezentaci a ochutnávce produktů dove-
zených přímo z francouzského Limoges vám 
nabídneme výjimečné menu složené  například 
z ořechových a kaštanových zákusků, šafránové 
marmelády a jemných uzenin z místní produkce. 
Zmíněné pochoutky budou doplněny výběrem 
alkoholických nápojů jako je pivo z malých pi-
vovarů, kvašený jablečný mošt cidre, kaštanový 
likér a samozřejmě víno. Zkrátka a dobře: chutě 
města Limoges okouzlí všechny vaše smysly.

Pořádáno ve spolupráci s Limoges, partner-
ským městem Plzně.

Rezervace na af@afplzen.cz

Au menu de cette dégustation nous vous propo-
sons des spécialités venues tout droit de la ville 
de Limoges. Vous pourrez savourer des gâteaux 
aux châtaignes et aux noix, de la confiture de 
safran, du saucisson et bien d’autres produits 
encore. Pour accompagner ces mets délicieux, 
nous vous proposerons des alcools locaux. En 
définitive, une explosion de saveurs en bouche, 
agrémentée d’alcools réputés du terroir.

En partenariat avec la ville de Limoges, ville 
jumelle de Plzeň.

Réservations par email à af@afplzen.cz

PrezentAce Produktů z limoges  
s ochutnávkou / dégustAtion et Pré-
sentAtion de Produits limougeAuds
AlliAnce FrAnçAise de Plzeň | 25. října | 1700 | 90/120 Kč
MěstsKá KnihovnA KlAtovy | 29. října | 1800 | 90/120 Kč

GASTRONOMIE

Snídaně po francouzsku bude v těchto dnech 
čekat na žáky Sportovního a Mikulášského 
gymnázia v Plzni. Francouzštináři si budou 
moci vychutnat pains au chocolat, croissanty, 
a bagety, připravené pekařem Gaelem Sigwal-
tem, Francouzem, který se usadil v Plzni.

Les élèves du Lycée Mikulasske et du lycée 
sportif de Plzeň prendront leur petit-déjeuner „à 
la française“. Ils pourront ainsi apprécier pains 
au chocolat; croissants, baguettes et autres dé-
lices français confectionnés par Gaël Sigwalt, le 
boulanger français de Plzeň.

snídAně / Petit-déjeuner
AlliAnce FrAnçAise de Plzeň | 29. října a 1. listopadu | 830



Žák hotelové školy v Limoges, Thibault Rous-
seau bude obléhat kuchyni plzeňské La Tar-
talette a pro velké i malé připraví typické fran-
couzské „madeleines“ – nadýchané mandlové 
bábovičky s čokoládovou, citronovou či jinou 
příchutí. Hosté si je mohou vychutnat buď na 
místě, nebo koupit s sebou.

Pořádáno ve spolupráci s Limoges, partnerským 
městem Plzně.

Elève pâtissier à Limoges, Thibault Rousseau in-
vestira les cuisines de La Tartelette pour le plaisir 
des petits et des grands. Il vous proposera de déli-
cieuses madeleines (goûts chocolat, citron, etc.). A 
déguster sur place à la Tartelette ou à emporter.

En partenariat avec la ville de Limoges, ville ju-
melle de Plzeň.

frAncouzské cukroviny /  
Pâtisserie frAnçAise
la tartelette (nám. Republiky 18) | 1. listopadu

Příchod mladého francouzského cukráře do 
Plzně Vám nabízí ojedinělou příležtost ochutnat 
čerstvě připravené „macarons“ (módní francouz-
ské cukrovinky), které můžete zakoupit ve Fran-
couzské pekárně u Gaëla. Nechte se unést!

La venue à Plzeň d’un jeune pâtissier français 
vous offre l’occasion exceptionnelle de goûter à 
des macarons (petits gâteaux très en vogue en 
France) fraîchement préparés que vous pourrez 
acheter à la boulangerie française chez Gaël. 
Laissez-vous tentez!

mAcArons
FrAncouzsKá PeKárnA u GAëlA (Sady 5. května 24) | 2. listopadu | od 1400

Thibault Rousseau, žák hotelové školy v Limo-
ges, vás zasvětí do tajů přípravy francouzských 
dezertů, za které by se žádný šefkuchař nemu-
sel stydět. Veřenost může zúčastnit přípravy  
a ochutnávky čokoládovo-karamelového dortíku 
s jablky zvaného „podzimní potěšení“.

Pořádáno ve spolupráci s Limoges, partnerským 
městem Plzně.

Rezervace na af@afplzen.cz.

Elève pâtissier à Limoges, Thibault Rousseau 
vous initiera avec passion à la confection de 
desserts dignes des plus grands chefs français. 
Il animera un atelier où vous pourrez confection-
ner et goûter un gâteau au chocolat, pommes et 
praliné nommé „délice d‘automne“.

En partenariat avec la ville de Limoges, ville ju-
melle de Plzeň.

Réservations par email à af@afplzen.cz

slAdké chutě /  
Atelier sAveurs sucrées
hotelová šKolA Plzeň (U Borského parku 3) | 31. října | 1600 | 90/120 Kč



Anne Saint-Dreux je zakladatelka a ředitelka 
Maison de la  Pub v Paříži, instituce, která se 
zabývá monitorováním a archivováním reklamy. 
Anne Saint-Dreux  se ve své přednášce spojené 
s následnou diskusí dotkne tří témat: reklamy 
a jejích specifik, jazyka reklamy a jeho vývoje a 
nakonec metody a techniky reklamy. Přednáška 
bude podpořena audiovizuálním materiálem.

Přednáška ve francouzštině, tlumočení do 
češtiny zajištěno.

Directrice et fondatrice de la Maison de la Pub 
à Paris, Anne Saint-Dreux animera une confé-
rence-débat  accompagnée de films publicitaires 
en trois parties sur la publicité et ses spécificités 
afin de s’interroger sur l’évolution des langages, 
des modes et des techniques.

En français, interprété en tchèque.

bylA jednou jednA reklAmA / 
il étAit une fois lA Publicité
FilozoFicKá FAKultA zČu (Sedláčkova 15, učebna SP319) | 24. října | 
1315 | vstup volný

PŘEDNÁŠKA

Jean-Luc Slock je zakladatel a současný 
ředitel tvůrčího studia Camera Etc., které se 
specializuje na animované filmy. Ve své před-
nášce bude hovořit o hodnotách a cílech studia 
Cameta Etc., které si klade za cíl seznámit i ty 
nejmenší s audiovizuálním jazykem.

Pořádáno ve spolupráci s Liège, partnerským 
městem Plzně.

Jean-Luc Slock est directeur et fondateur de 
Caméra Etc., un atelier de production spécialisé 
dans la création de films d’animation. Il présen-
tera les missions et valeurs de cette organisation 
qui s’est donné pour mission d’apprendre aux 
plus jeunes le langage audiovisuel.

En partenariat avec la ville de Liège, ville 
jumelle de Plzeň.

jeAn-luc slock
AlliAnce FrAnçAise de Plzeň | 25. října | 1600 | vstup volný



Herec a spisovatel Jiří Žák bude mluvit o roz-
hovorech, které vedl s hvězdami francouzkého 
filmového nebe, jako jsou například Jean 
Marais, Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot 
nebo Pierre Richard.

Ve spolupráci s Knihovnou města Plzně.

Acteur et écrivain Jiří Žák parlera de ses livres 
et ses interviews avec les stars du monde 
artistique français, dont Jean Marais, Jean-Paul 
Belmondo, Annie Girardot, Pierre Richard et 
bien d’autres encore.

En partenariat avec la bibliothèque municipale 
de Plzeň.

muž, který mluvil s hvězdAmi /  
l’homme qui PArlAit Avec les 
étoiles
KnihovnA MěstA Plzně (Polanova síň) | 30. října | 1700 | vstup volný

Elisabeth Roulleau je v oboru vyšívání profesio-
nál a přijela se s Vámi podělit o své dovednosti 
až z francouzského Lyonu. Ruční vyšívání a ko-
rálkování v jejím podání balancuje mezi tradič-
ním umem a moderním designem. Navíc je Eli-
sabeth zkušenou lektorkou, která s radostí sdílí 
svou vášeň pro výšivky jak v rodné Francii, tak 
za jejími hranicemi. (Veškerý potřebný materiál 
bude zajištěn Alliance française de Plzeň.)

Rezervace na af@afplzen.cz

Brodeuse professionnelle à Lyon, Elisabeth 
Roulleau vous convie à un atelier de broderie 
avec perles et  paillettes, entre tradition et mo-
dernité. Habituée à communiquer sa passion en 
France et à l’étranger, Elisabeth Roulleau vous 
transmettra son savoir-faire avec enthousiasme 
et plaisir. (Tout le matériel nécessaire sera fourni 
par l’Alliance française.)

Réservation par email à af@afplzen.cz

ŘEMESLO

vyšívání A korálkování /  
broderie Perles et PAillettes
AlliAnce FrAnçAise de Plzeň | 18. října | 1500 – 1800 | 200/250 Kč



režie: Jean-Pierre Toublan; nastudováno divadel-
ním souborem La Cage de scène; hrají: Charles 
Daussy (Vaněk), Jean-Michel Bazin (Sládek), 
Vincent Lecrocq (Šerkézy).

Hra ve francouzštině s českými titulky.

Slavná hra Václava Havla bude tentokrát uvede-
na ve francouzském nastudování a nezbývá než 
se nechat překvapit, jak soubor pojal Havlovu 
hru inspirovanou jeho zkušeností z trutnovské-
ho pivovaru, kde byl dřívější disident a pozdější 
prezident zaměstnán jako dělník. Havlův vhled 
překračuje běžné vnímání mezilidských vztahů a 
přímo se dotýká otázky, které žádný režim není 
ušetřen, věčné otázky porozumění mezi intelek-
tuálem a člověkem z lidu a jejich vztahu k moci. 
Divadelní amatéři La Cage de scène doufají, že 
jejich představení bude mít autenticky stísňující 
atmosféru.

Rezervace na af@afplzen.cz

Mise en scène de Jean-Pierre Toublan, jouée par 
la troupe La Cage de scène, interprètes: Char-
les Daussy (Vaněk), Jean-Michel Bazin (Sládek), 
Vincent Lecrocq (Cherkezy).

Pièce en français sous-titrée tchèque

Une troupe française intreprétera Audience de 
Václav Havel. Le célèbre dissident s‘inspire 
de son expérience d‘intellectuel persécuté par 
le pouvoir, contraint de gagner sa vie comme 
manœuvre dans une brasserie. Le regard de 
Havel transcende la condition qui lui est faite 
pour aller droit à la question récurrente de la re-
lation entre  intellectuels et gens du peuple, dans 
leur rapport au pouvoir; question qui n‘épargne 
aucun système.

L‘action se déroule dans une brasserie. La trou-
pe française a souhaité insuffler une atmosphère 
oppressante.

Réservations par email à af@afplzen.cz.

Audience
divAdlo diAloG (Klatovská tř. 7) | 30. října | 1100 | 50 Kč

DIVADLO



Alexis Rouvre a Natalia Weinger neboli duo 
Gama, představí svůj novodobý cirkus, ve kte-
rém se bude snoubit intimní atmosféra s žonglo-
váním a poetické okamžiky s artistickými kousky, 
to vše spojeno originální hudbou. Diváci se mají 
opravdu na co těšit. 

Lístky v Divadle Alfa a obvyklých předprodejích.

Spectacle intime et poétique de Nouveau Cirque, 
le Duo Gama, Alexis Rouvre et Natalia Weinger 
présenteront des performances de jonglerie, 
d’acrobatie et d’humour, le tout dans un univers 
musical pour votre plus grand plaisir. 

Réservations dans les points de ventes habitu-
els du théâtre Alfa.

tichý kAbAret / cAbAret  
silencieux
divAdlo AlFA | 7. listopadu | 1900 | 110 Kč

Cyrilovi bude za pár dní dvanáct a myslí pouze na to, jak 
najít svého otce, který ho přechodně nechal umístit do dět-
ského domova. Náhodou se setká se Samathou, majitelkou 
kadeřnictví, která se svolí, aby u ní Cyril trávil víkendy. Ale 
místní drogový dealer Wes má s Cyrilem jiné plány, chce ho 
zatáhnout do svých kšeftů. A tak se ocitá Cyril na rozcestí – 
poslechnout Samanthu, nebo následovat Wese?
Cyril, bientôt 12 ans, n‘a qu‘une idée en tête : retrouver son 
père qui l‘a placé provisoirement dans un foyer pour en-
fants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon 
de coiffure et qui accepte de l‘accueillir chez elle, pendant 
les week-ends. Mais un trafiquant de drogue local, Wes, 
tente d‘impliquer Cyril dans ses méfaits. Cyril hésite alors 
entre suivre Wes ou obéir à Samantha.

kluk nA kole /  
le gAmin Au vélo
Kino BesedA | 23. října | 2000 | 90/100 Kč
Belgie/Francie/Itálie 2011, režie: Jean-Pierre a Luc Dardennovi. 87 minut.

FILM

Film ověnčený Zlatou palmou na MFF v Cannes 2005 vy-
práví příběh mladého páru ztraceného na belgickém síd-
lišti. Brunovi je 20 a Sonie, které se právě narodilo dítě je 
teprve 18. Bruno ale v novém přírůstku do rodiny vidí i zdroj 
rychlých peněz.
Palme d’or du Festival de Cannes en 2005, l’Enfant raconte 
l’histoire d’un couple de jeunes adultes paumés vivant dans 
une banlieue belge : Bruno, 20 ans, et Sonia, seulement 18 
ans. Quand Sonia accouche de l‘enfant, Bruno voit là une 
occassion de se faire de l’argent facile...

dítě / l’enfAnt
Kino BesedA | 6. listopadu | 1700 | 90/100 Kč
Belgie/Francie 2005, režie: Jean-Pierre a Luc Dardennovi. 95 minut.

trilogie brAtří dArdennů / trilogie dArdenne



Mladá Albánka Lorna získala belgické občanství díky fingo-
vané svatbě s feťákem Claudym. Se svým přítelem Soko-
lem, který většinu času jezdí po Evropě s tirákem, si chce 
v belgickém městě Liège zavést malé bistro. Místní zloděj 
a podvodník Fabio, který svatbu zorganizoval, se potřebuje 
Claudyho rychle zbavit, aby se Lorna mohla znovu provdat 
za ruského mafiána. Ten je ochoten za rychlé získání bel-
gického občanství dobře zaplatit.
Pour devenir propriétaire d‘un snack avec son amoureux 
Sokol, Lorna, jeune femme albanaise vivant en Belgique, 
est devenue la complice de la machination de Fabio, un 
truand. Fabio lui a organisé un faux mariage avec Claudy 
pour qu‘elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite 
un mafieux russe prêt à payer beaucoup pour devenir bel-
ge. Pour que ce deuxième mariage se fasse rapidement, 
Fabio a prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-t-elle le si-
lence ?

mlČení lorny / le silence  
de lornA
Kino BesedA | 6. listopadu | 2000 | 90/110 Kč
Belgie/Velká Británie/Francie/Itálie 2008, režie: Jean-Pierre a Luc Dardennovi. 105 minut.

Nejnovější film Wima Wenderse PINA je vůbec první ev-
ropský hraný 3D film. Wenders snímek natočil jako poctu 
německé choreografce Pině Bausch.
Pina, le dernier film de Wim Wenders est le premier film 
européen en 3D.  Avec ce film, Wim Wenders rend un hom-
mage vibrant à la chorégraphe allemande Pina Bausch.

PinA
Kino BesedA | 1. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Německo/Francie/Velká Británie 2011, režie: Wim Wenders. 100 min.

týden frAncouzského filmu /  
semAine de films frAnçAis

Leos Carax, nevyzpytatelný enfant terrible francouzského 
filmu, se po třináctileté pauze vrátil triumfálním způsobem, 
bizarním příběhem tajuplného pana Oscara...
Leos Carax, l‘enfant terrible du cinéma français, signe son 
retour, après une interruption de treize ans, d’une manière 
triomphale pour nous raconter l‘histoire bizarre du mysté-
rieux Monsieur Oscar...

holy motors
Kino BesedA | 2. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie/Německo 2012, režie: Leos Carax. 115 min.

Živelný příběh ochrnutého bohatého aristokrata Philippa  
a jeho opratrovníka, bouřlivého mladíka z předměstí, který 
má za sebou pobyt ve vězení.
L‘histoire vibrante d‘un aristocrate handicapé et de son au-
xiliaire de vie, un jeune banlieusard parisien avec un passé 
marqué de séjours en prison.

nedotknutelní / intouchAbles
Kino BesedA | 3. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie 2011, režie: Olivier Nakache, Eric Toledano. 112 min.

KINO BESEDA



The Artist představuje upřímný a zábavný návrat do kla-
sického amerického filmu. Děj se odehrává v Los Angeles, 
v čase postupného doznívání hollywoodského němého 
filmu.
The Artist est un hommage honnête et drôle aux films clas-
siques du cinéma américain. Le film se déroule à Los An-
geles, au moment de la disparition progressive du cinéma 
muet à Hollywood.

the artist
Kino BesedA | 4. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie/Belgie 2012, režie: Michel Hazanavicius.100 minut.

Krzysztof Kieślowski nás zavádí do paralelních životů dvou 
Veronik, francouzské a polské, aby ilustroval působení ná-
hody a osudových momentů v lidském životě.
Krzysztof Kieslowski nous plonge dans les vies parallèles 
de deux Veronique, une française et une polonaise, pour 
illustrer l‘effet du hasard et des moments fatidiques de la 
vie humaine.

dvojí život veroniky /  
lA double vie de véronique
Kino BesedA | 5. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie/Polsko/Norsko 1991, režie: Krzysztof Kieślowski. 98 minut.

Mistrovský kousek Georgese Mélièse, Cesta na Měsíc,  
v novém kabátě. Ručně kolorovaná a restaurovaná verze 
110 let starého snímku.
Chef-d‘œuvre de Georges Méliès, Le Voyage dans la lune 
dans une version remasterisée. Coloriée à la main et re-
staurée à partir de la version de la base d’il y a 110-ans.

cestA nA měsíc /  
le voyAge dAns lA lune
Kino BesedA | 8. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie 1902, režie: Géorges Méliès. 14 minut (+ 45 minut dokument).

Příběh úspěšného pařížského televizního producenta, kte-
rý se rozhodl změnit svůj dosavadní život. Z Ameriky, kde 
začínal od nuly se vrací s turné striptérek...
L‘histoire d‘un producteur de télévision parisien à succès 
qui a décidé de changer de vie. De l‘Amérique, où il a com-
mencé à partir de zéro pour une retour au pays avec de 
biens étranges strip-teaseuses...

turné / tournée
Kino BesedA | 9. listopadu | 1730 a 2000 | 90/110 Kč
Francie 2010, režie: Mathieu Amalric. 111 minut.
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