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LITERÁRNÍ SALÓN, EXPERIMENTÁLNÍ DIVADLO A BESEDA 

S NOVINÁŘI. TAKOVÝ BUDE ZÁVĚR ARABFESTU 2013 

Poslední dva dny Festivalu arabské kultury v Plzni nabídnou návštěvníkům 
několik akcí, a to jak těch tradičních, které patří do každoročního festivalového 
repertoáru, tak i těch ojedinělých, které jsou na programu letos poprvé. 

Mezi festivalové „stálice“ patří čtvrteční literární konference nazvaná Literární salón 
v minulosti a dnes, která proběhne na půdě Fakulty filozofické ZČU. Zúčastní se jí 
přední čeští arabisté a literární vědci Pavel Beran, Zuzana Kudláčková, Anna 
Pletichová, Alena Šindelářová, kteří budou mimo jiné hovořit o satiře v klasické 
arabské poezii a o současných tuniských básnících. Čtvrteční večer bude patřit 
divadelním prknům: v Plzni se v rámci Arabfestu představí ojedinělá divadelní 
inscenace Ras al Chajma. 

V pátek dopoledne proběhne politologická beseda Sýrie dnes – krize v mezinárodně-
politických souvislostech věnovaná aktuální situaci v Sýrii, která je zmítána 
prohlubující se krizí a bouřlivými nepokoji. Hosty u kulatého stolu bude novinář Jan 
Fingerland z Českého rozhlasu, komentátor Tomáš Linder z časopisu Respekt, 
analytik Jan Kužvart z Asociace pro mezinárodní otázky a předseda Iniciativy pro 
svobodnou Sýrii Mazen Maialeh. Moderovat bude politolog Přemysl Rosůlek ze 
Západočeské univerzity v Plzni. 

Páteční slavnostní zakončení festivalu s podtitulem Na návštěvě Kurdistánu se 
ponese v tónech kurdského hudebníka Rachida Khalila. Součástí večera bude rovněž 
vyhlášení výsledků týdenní festivalové soutěže, kde se dovíme jména nových majitelů 
atraktivních cen: zahraničního zájezdu, poukázky na slevu jazykového kurzu a krmení 
velblouda v plzeňské zoo. 

 

 
 

 

Literární salón v minulosti a dnes 
literární konference moderovaná arabistou Františkem Ondrášem, 
které se zúčastní literární odborníci, překladatelé a akademici: Pavel 
Beran, Zuzana Kudláčková, Alena Šindelářová a Anna Pletichová 

Čtvrtek 11. dubna, 10:00, Sedláčkova ulice 15, místnost 111 

 

Ras al Chajma 
představení Divadla Kámen oceněné na přehlídce experimentujícího 
divadla v Písku 2012 

Čtvrtek 11. dubna, 20:30, Divadlo Dialog 

 

Sýrie dnes – krize v mezinárodně-politických 
souvislostech 
beseda o současné situaci v Sýrii  

Pátek 12. dubna, 10:00, Sedláčkova ulice 15, místnost 319 

 

Na návštěvě v Kurdistánu 
slavnostní zakončení festivalu, Rachid Khalil, vyhlášení cen 

Pátek 12. dubna, 20:00, Dominik Café 

 

INFORMACE K AKCÍM: 

Hlavní organizátorka:    
Tereza Svášková 
+ 420 725 797 989    
tereza.svaskova@arabfest.cz   
 
PR kontakt: 
Daniela Navrátilová 
+420 723 949 428 
daniela.navratilova@arabfest.cz 
 
 
 

Více informací a detailní 
program naleznete na 

www.arabfest.cz. 
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