
29/10 
Frankofonní filmová ochutnávka 
Filmový klub (Měšťanská beseda) 
� 120 Kč/90 Kč (Pro členy AF)

17:00 
Rock n Roll
V atraktivních kulisách uměleckého 
světa se odehrává příběh vzpoury, 
kterou podnítí nejen krize středního 
věku, ale také dvoukariérové part-
nerství, v němž je žena momentálně 
žádanější. V hlavních rolích filmového 
dramatu sám režisér Guillaume Canet 
a Marion Cotilllard.

19:30
Zatoulaný
Debut Camilla Vidal-Naqueta, 
čerpající z prostředí gay prostituce, 
je sondou do oblastí absolutní 
svobody i příběhem jedince, který 
k životu přistupuje pasivně, ale 
žádá si od něj něžnou pozornost. 
V hlavní roli Félix Maritaud.

1/11 
19:00 
Slavnostní zahájení 
(Alliance française de Plzeň)
vstup pro zvané

27. ročník festivalu Bonjour Plzeň 
začíná! Slavnostní večer, doprovázený 
skupinou Džangobells, je výbornou 
příležitostí poznat zajímavé osobnosti 
plzeňské kulturní scény i ty, bez nichž 
by se tento festival neuskutečnil.

4/11 
17:00 
Kuchařský ateliér 
(Alliance française de Plzeň)  
� 185 Kč/135 Kč (pro členy AF)

Tentokrát vás svým kuchařským 
uměním provede Sylvain Prudhomme. 
Kuchařský ateliér je skvělou příleži-
tostí poznat tajemství francouzské 
kuchyně, a to jak pro začátečníky, 
tak i pokročilé kuchaře.

5/11 
Frankofonní filmová ochutnávka 
Filmový klub (Měšťanská beseda) 
� 120 Kč/ 90 Kč (pro členy AF)

17:00 
Střídavá péče
Myriam a Antoine Bessonovi se 
rozvedli. Syna Juliena dostala do péče 
matka, která se ho snaží chránit před 
jeho otcem, o němž tvrdí, že je agre-
sivní. Antoine však prosí o střídavou 
péči svého syna. Julien je svědkem 
stupňujícího se konfliktu mezi rodiči 
a je donucen jít na hranici svých mož-
ností, aby zabránil tomu nejhoršímu. 
V hlavních rolích Léa Drucker, Denis 
Ménochet, Thomas Gioria.

19:30
Utop se nebo plav
Když Bertrand, trpící krizí středního 
věku, odpoví na inzerát, který hledá 
nového člena do družstva mužského 
synchronizovaného plavání (ano, 
máme na mysli mužské akvabely), 
netuší, že v amatérském družstvu 
najde nejen přátele, ale i novou chuť 
do života. Komedie nejen o tom, jak 
dlouho musíte zadržet dech, abyste 
přežili život.

6/11 
19:00 
Speak Dating 
(Frenchie Café)
� vstup zdarma

Chcete si popovídat francouzsky? 
Přijďte si užít tradiční středeční večer 
do Frenchie Café, kde se seznámíte 
s rodilými mluvčími, navážete nová 
přátelství a rozšíříte si obzory 
znalostním kvízem.

9/11 
10:00 
Francouzská snídaně 
(Alliance Française de Plzeň) 
� 110 Kč/80 Kč (pro členy AF)

Ráno dělá den aneb skvělá 
francouzská snídaně s kávou 
a croissantem. Začněte víkend 
stylově s francouzskými pochutinami 
z naší oblíbené pekárny Chez Gaël. 
Snídaně se podává v krásném „Salle 
des fresques“.

10/11 
10:00 
Francouzský trh  
a Chvilka s pohádkou
(Moving Station) 
� vstup zdarma

Francouzský trh je jednou z akcí, 
kterou ve Francii nesmíte vynechat. 
Nejedete do Francie? Nevadí! My 
pro Vás nachystali tradiční trh 
v Plzni v Moving station! Budete mít 
skvělou příležitost ochutnat fran-
couzské speciality, setkat se s kuchaři 
a výrobci francouzských produktů. 
Pro ty nejmenší je připravena Chvilka 
s pohádkou.

13/11 
16:00 
Wow Magic Show 
(Muzeum loutek)
� 100 Kč

Čáry a kouzla fascinují děti i dospělé 
již několik století. Během vystoupení 
se i malí diváci stanou kouzelníky.

19:00 
Degustace francouzských vín a sýrů 
(Alliance Française de Plzeň) 
� 210 Kč/180 Kč (pro členy AF)

Co na očích, to na jazyku aneb 
ochutnávka francouzských delikates. 
Večerem vás provede specialista 
a opravdový znalec Mickaël Bernon 
(Od Francouze). 

20:00 
Slam Poetry Exhibice Praha 
(Rock Café, Praha) 
� 130 Kč

Špička české slam poetry v exhibici 
s parádními hosty z Islandu a Belgie. 
Texty hostů budou přeloženy 
na interaktivní projekci na pódiu! 
Poezie okamžiku, poezie vs. show!

12–14/11 
Obrazy v přímém přenosu – 
Les Débrouillards 
(DEPO 2015) 
� vstup zdarma

Chcete vidět, jak se tvoří umění 
v přímém přenosu? Ve venkovních 
prostorách kreativní zóny DEPO 2015 
Vám své dovednosti představí belgičtí 
umělci ze sdružení les Débrouillards 
ve spolupráci s Tomášem Staňkem 
a Josefem Sedlákem z Plzně.

14/11 
od 14:00 do 16:00 
Animační dílna –  
Caméra etc. z Belgie
(Moving Station) 
� vstup zdarma

Přijďte si vyzkoušet základní animační 
techniky a nahlédněte do tajů vzniku 
animovaného filmu. Lektorka belgické 
Camera Etc. Anaïse Lafontaine vám 
poodhalí, jakým způsobem animované 
postavy ožívají. Dílna bude pro vás 
připravena po celou dobu, můžete 
tedy přijít a zapojit se do animace 
kdykoliv během odpoledne

16:00 
Slam poetry – ve spolupráci 
s Plzeň Design Week 
(DEPO 2015) 
� vstup zdarma

Krátká odpolední ochutnávka 
s pozvánkou na hlavní večerní 
představení belgické slamové 
dvojice Marbre.

20:00 
Slam Poetry Exhibice Plzeň 
(Anděl Café) 
� 130 Kč

Špička české slam poetry v exhibici 
s parádními hosty z Islandu a duem 
Marbre z Belgie. Texty hostů budou 
přeloženy na interaktivní projekci 
na pódiu! Poezie okamžiku, poezie 
vs. show!

15/11 
19:00 
tYhle – LEGOrytmus 
(Papírna) 
� 180 Kč/120 Kč

Česko-francouzské kvarteto 
s názvem tYhle, zabývající se 
současným tancem a divadlem, rádo 
experimentuje a boří hranice. LEGO-
rytmus, hravé představení na téma 
sportu a olympiády, je vhodné pro 
rodiny s dětmi.

20:30 
Koncert Poitín 
(Univerzitní kavárna Družba) 
� vstup zdarma

Líbil se Vám letošní festival? Chcete 
si o něm s námi popovídat? Přijďte 
se rozloučit se sedmadvacátým 
ročníkem festivalu francouzské 
a frankofonní kultury při poslechu 
hudby kapely Poitín.

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

Institucionální partneři:

Mediální partneři:

Kulturní partneři:

Firemní partneři:

1–15/11/2019 
BONJOUR PLZEŇ 
FESTIVAL FRANCOUZSKÉ 
KULTURY

www.alliancefrancaise.cz/plzen
www.facebook.com/afplzen/
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