tisková zpráva
ORIENTAL STREET FOOD MARKET ZAŽIJE PREMIÉRU V PLZNI
Plzeň, 3. 4. 2018 – Velký sobotní program MĚSTO HROU je za dveřmi. Multižánrová akce
Festivalu arabské kultury se letos vrací do industriálních prostor DEPO2015 v Plzni.
V sobotu 7. dubna od 11 hodin tak návštěvníci budou moci navštívit 10 scén, kde se bude
souběžně odehrávat rozmanitý program. Kromě přednášek, uměleckých workshopů, kurzu
arabštiny, poezie, filmového promítání a mnoho dalšího čeká hosty tohoto festivalu také
úplná novinka, kterou je ORIENTAL STREET FOOD MARKET. Nabitý sobotní den zakončuje
koncert marocké umělkyně Hafsy Rmich a večírek v arabském stylu Hafla:DJs.
Program v sobotu slibuje kulturní vyžití pro celou rodinu. A tak po procházce orientálními
trhy s voňavým kořením, arabskou kávou, originálními šperky a přírodní kosmetikou je
nasnadě zabavit děti architektonickým workshopem Město letí, při kterém si postaví vlastní
mrakodrap v poušti.
V autobusové hale poté návštěvníky čeká historický zážitek z prvního ORIENTAL STREET
FOOD MARKETU, na kterém ochutnají různé pochutiny Blízkého východu, typické pro
pouliční občerstvování. Chybět nebude vyhlášený falafelový sendvič Palestinského klubu,
pravý velbloudí burger restaurace U Matasů, egyptský oblíbený pokrm košarí nebo
kuvajtské, marocké či irácké speciality. Kromě toho se bude prodávat také speciální
šafránové pivo, uvařené pro tuto příležitost, čaj z pravé marocké máty, káva v džezvě a
čerstvě pražené oříšky z Libanonu.
Po dobrém jídle následuje zábava, a tak se návštěvníci budou moci zaposlouchat do
nevšedních Příběhů ze světa slunce, děti mohou s lektory Animánie zkusit vytvořit animaci
na téma Město a odvážlivci se vydají na lekci orientálního tance. Velkým lákadlem bude také
tzv. marocký pokojíček, ve kterém budou moci hosté festivalu obdivovat nábytek a dekorace
v marockém stylu.
Na prezentaci firmy Maroko dekor volně navazuje cestopisné povídání fotografa Jana
Maghreba, se kterým se zájemci vydají po stopách Malého prince. Zvláštní pozornosti se
dostane i poezii, a to konkrétně Mahmúdu Darwíšovi, jehož básně zazní hned ve čtyřech
jazycích. Poetický nádech slibuje také dokumentární snímek Bez Prahy by byl můj život
neúplný iráckého režiséra Ahmeda Al Sabaieiho z roku 2017. Zaslouženého odpočinku si
návštěvníci užijí při hraní vrhcábů a pravou arabskou atmosféru zažijí pokuřováním vodních
dýmek rozličných příchutí na venkovní terase.
Sobotnímu festivalu bude dominovat letošní podtitul MĚSTO, které návštěvníci poznají
skutečně zevrubně.
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Na závěr se účastníci Arabfestu můžou těšit na koncert marocké umělkyně Hafsy Rmich,
která se svojí kapelou představí fúzi hudebních žánrů jako trance či psychedelic. V kombinaci
s poetickým projevem zpěvačky tak půjde o příjemné zakončení celého dne. Úplným finále
ale bude Hafla:DJs, večírek v arabsko-balkánském stylu.
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Závěrečná akce Festivalu arabské kultury
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FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY má za sebou osm úspěšných ročníků. Původně vznikl jako skromná
akce studentů Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU, postupně se z něj však podařilo učinit
víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Od roku 2013 se na jeho organizaci podílí zapsaný
spolek ARABFEST. Festival významně finančně podpořila Západočeská univerzita v Plzni,
vybrané arabské ambasády, firma Crestyl Group a další partneři. Festival se koná pod záštitou
rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina
Zrzaveckého.
Seznam partnerů devátého ročníku Festivalu arabské kultury 2018:Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta filozofická ZČU, Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, město Plzeň, nakladatelství Dar Ibn
Rushd, arabské ambasády (především pak Velvyslanectví Státu Kuvajt, Velvyslanectví Království
Saúdské Arábie, Velvyslanectví Libyjského státu, Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví
Státu Palestinaa Velvyslanectví Irácké republiky), Insaan: Arabské centrum kulturního a mezilidského
dialogu, o.p.s., Společnost česko-arabská, Nadace Anny Lindhové, Crestyl Group, Lavaris s.r.o., CAMP
– Centrum architektury a městského plánování, Jazyková škola Džám-e Džam, Jeden svět, Beirut
Animated, MadeInSyria.cz, Koření od Antonína, Dragon Print, Tamarchi, Kulturka ZČU, Infinity
ShishaCafe&Bar, Restaurace a penzion U Matasů, Libanonská jídelna CEDR, Orient Coffee, Green bar,
Divadlo na cucky, DW7, o.p.s., Nebenet s.r.o., HateFreeCulture
Seznam mediálních partnerů: Český rozhlas Plzeň, RadioWave, Radio 1, protišedi.cz, A2 kulturní
čtrnáctideník, BlizkyVychod.eu, E-kultura.cz, časopis VELbloud
Seznam míst konání: Fakulta filozofická ZČU, Moving Station, Kavárna Mōōvement, Vinárna U staré
studny, Divadélko JoNáš, DEPO2015, Restaurace a penzion U Matasů, univerzitní kavárna Družba,
CAMP – Centrum architektury a městského plánování, VOŠ Caritas v Olomouci, Umělecké centrum
UP, Vlastivědné muzeum Olomouc, Greenbar, Divadlo na cucky, Ústav mezinárodních vztahů Praha

