BONJOUR
2 —18/11
2018

Festival
francouzské
kultury
Plzeň
www.alliancefrancaise.cz/plzen

/ vstup zdarma

/ pro zvané

2–18/11
2018
BONJOUR
3/11
odpoledne
Obrazy v přímém
přenosu
s Grégory
Pouillat
Fresh Air Gallery
Máte chuť zažít město trochu
jinak? Přijďte se podívat na ukázky
práce francouzského umělce
Grégory Pouillat, který přímo
před vámi vytvoří umělecké dílo
na stěnách venkovní galerie.
/ vstup zdarma

6/11
17.00
Kuchařský ateliér
Alliance française
de Plzeň
Pokud jste začátečníci, či
pokročilí kuchaři, tento ateliér
je právě pro vás. Přijďte za
námi do Alliance française
de Plzeň. V našich prostorách
vás naučíme připravit dobrá
francouzská jídla a s přípravou
vám pomůžou dva mladí kuchaři
z partnerského města Limoges.
/ 150 Kč pro členy
/ 200 Kč pro veřejnost

6/11
20.00
Představení Mezi
řečí – Compagnie
Pieds Perchés
Moving Station
Akrobatické představení od
Compagnie Pieds Perchés vás
příjemně naladí v úterý večer.
Přijďte se podívat na představení
,,Mezi řečí”, které se odehraje
v prostorách Moving Station.
/ 120 Kč pro členy
/ 180 Kč pro veřejnost

12/11
18.00
Filmový klub
« Michael
Kohlhass »
Alliance française
de Plzeň

14/11
20.00
Koncert skupiny
L’Âge d’Or
DEPO 2015

Přijměte, prosím, pozvání na
francouzský film ,,Michael
Kohlhass”, který budeme
promítat v rámci našeho
festivalu. Charismatický herec
Mads Mikkelsen vás vtáhne do
16. století a provede vás národním
parkem Cévennes. Historický film
režíroval Arnaud des Pallières.

Nechte se unést elektrizující
atmosférou v DEPO 2015. Skupina
z Grenoblu, L’Âge d’Or, vám
nabídne originální elektronickou
hudbu spojenou se světelnými
efekty. Můžete buď tančit
na parketu nebo se pobavit
s přáteli v industriálním prostoru,
který při koncertu oživne.

/ vstup zdarma

/ vstup zdarma

17/11
od 9.00
Ateliér Animace
Moving Station

18/11
18.00
Slavnostní
zakončení
festivalu, koncert
Šarivary
Alliance française
de Plzeň

Zoé Borbé (Cie Caméra etc), ve
spolupráci s festivalem Animánie

Pro malé a mladé zájemce,
kteří se chtějí naučit zajímavosti
o animaci budou mít možnost
v tomto ateliéru, který bude
vedený animátorkou Zoé Borbé
(z partnerského města Liège).
Techniky, různé pohledy a hlavně
dobrá nálada na vás čekají v tomto
ateliéru, který vám nabízíme ve
spolupráci s festivalem Animánie.

Koncert skupiny L’Âge d’Or
ve spolupráci s festivalem
Design Week

Přijďte s námi oslavit zakončení
festivalu Bonjour Plzeň, naposledy
si připít a pochutnat si na něčem
dobrém v duchu příjemné hudby od
skupiny Šarivary! Tóny vícejazyčných
písní vás určitě roztančí.

/ vstup zdarma

15/11
19.00
Ochutnávka
vín a sýrů
Alliance française
de Plzeň
Přijďte na naši ochutnávka vín
a sýrů v režii Mikaëla Bernona (Od
Francouze). Večer, který je určen pro
potěšení vašich chuťových pohárků.
/ 150 Kč pro členy
/ 200 Kč pro veřejnost

Alliance française de Plzeň
náměstí Republiky 12, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 377 237 358
E-mail: af@alfplzen.cz
www.alliancefrancaise.cz/plzen

/ pro zvané

www.alliancefrancaise.cz/plzen

Francouzský trh je zpět v Plzni.
Gastronomie, dekorace, kosmetika
a naši partneři vás přivítají
v uvolněné atmosféře, s příjemnou
hudbou po celý den. Budete mít
možnost ochutnat naše pověstné
palačinky a zároveň porovnat
s mâconskými gaufrettes.
Pro nejmenší účastníky bude
připravena Chvilka s pohádkou.

Festival
francouzské
kultury
Plzeň

Přijďte objevit chutě z mâconského
kraje. Všechny ochutnávky
budou v režii našich partnerů
z francouzského města
Mâcon. Staňte se součástí
našich degustačních oslav
až do pozdního večera.

3/11
11.00–19.00
Francouzský trh
Moving Station

2 —18/11
2018

Festival Bonjour Plzeň začíná!
Během slavnostního zahájení,
které se bude konat v Alliance
française, se dozvíte podrobnosti
o programu. Vše bude doprovázet
hudba a dobré občerstvení.
Mimo jiné se můžete těšit i na
umělce Grégory Pouillat, který
představí několik svých děl.

2/11
20.00
Mâconský večer
Alliance française
de Plzeň

BONJOUR

2/11
19.00
Slavnostní
zahájení
Alliance française
de Plzeň

/ vstup zdarma

7/11
17.00
Literární setkání –
Franck Thilliez
Galerie
Evropského domu

7/11
19.00
Speak
Dating n°30
Le Frenchie
Café

9/11
9.00 a 10.30
Francouzská
snídaně
Alliance française
de Plzeň

Pozor, literární setkání, které byste
neměli promeškat. Francouzský
autor Franck Thilliez se vám
představí v Galerii Evropského
domů a nabídne vám autorské
čtení. Přijďte se seznámit s autorem
bestsellerů Syndrom-E a Fractures.

Přijďte s námi oslavit třicáté
setkání Speak Dating. Quiz
je samozřejmost, tak neváhejte
a přijďte si s námi užít večer plný
pohody spojený s francouzštinou.

Pain au chocolat nebo čokolatín?
Přijďte k nám do Alliance
française strávit příjemné
dopoledne. Dopřejte si lahodnou
francouzskou snídani, při
které vás budou doprovázet
klidné francouzské písně.

/ vstup zdarma

/ vstup zdarma

BONJOUR
Institucionální partneři:

Mediální partneři:

/ 60 Kč pro členy a děti
/ 90 Kč pro veřejnost
Kulturní partneři:

Firemní partneři:

