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Aktivity
Spoluúčast na projektu Linie svobody: Arabská karikatura
Výstava otevřena v galerii DOX v Praze od 17. 11. 2016 do 13. 2. 2017
Pořadatelé: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, Člověk v tísni, Baraka: Centrum pro
kultury severní Afriky a Blízkého východu, s finanční podporou české sítě Nadace Anny
Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří (ALF). Role ARABFEST, z.s. spočívala v pomoci při
výběru vystavených děl, propagace a následné realizace výstavy v Plzni.

● Více info o projektu viz:
https://www.dox.cz/cs/vystavy/linie-svobody-soucasna-arabska-karikatura

Festival arabské kultury 2017 – osmý festivalový ročník
Vyhlášení soutěže Online Poetry Slam
Na jaře 2017 vyhlásil ARABFEST, z. s. (za českou stranu) a Writers’ Cell (za jordánskou stranu)
mezinárodní soutěž poezie a krátkých textů pro české a arabské spisovatele na téma Vliv
sociálních sítí na naše životy. Partnery této soutěže byly arabské a české literární spolky,
Koření od Antonína, Dar Ibn Rushd, Goethe-Institut v Praze, Dubai Poetry Slam a další kulturní
instituce. Porota vybrala vítěze Jakuba Zvoníčka s básní Černý úplněk. Vítěz byl vyhlášený na
zahájení Festivalu arabské kultury 2017.
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● Facebooková stránka: https://www.facebook.com/onlinepoetryslam

Projekt Festival arabské kultury 2017
Téma 8. festivalového ročníku bylo #online. Festival navazoval na předchozí setkávání,
tentokrát jsme se více zaměřili na on-line komunikaci a svět sociálních sítí.

Program
Hlavní program v Plzni: 22. 3. – 1. 4. 2017
Program v Praze: 27. 3. 2017

Plzeň, 22. 3. – 1. 4. 2017:
22.3., 18:00 Jsme online!, Radnice –Obřadní síň
Zahájení festivalu
Píp. Router zapnut. Vítejte ve světě sociálních sítí, kde najdete informace, zábavu, vzrušení,
nebezpečí a kde jedno okno nestačí. Osmý ročník Festivalu arabské kultury zahájíme za účasti
významných hostů z řad akademiků, kulturních aktivistů a diplomatů. V rámci večera vyhlásíme
vítěze literární soutěže pro české a arabské básníky a nabídneme hostům malé arabské
pohoštění. Kapacita místnosti je omezena natolik, že pokud byste chtěli na zahájení zavítat,
napište nám co nejdříve e-mail a my vám následně povíme, zda se budeme moci setkat hned
první den našeho hlavního programu či bohužel nikoliv.
účinkující: Aysha El-Shamayleh, vstupné: zdarma

23. 3., 17:00, Facebook a revoluce, FF ZČU – SP 319
Facebook jako sociální síť má určitý dopad na každodenní život většiny z nás. Pojďme si
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poslechnout, jaký vliv měl na průběh Arabského jara. Mezi hosty, kteří budou na dané téma
debatovat, je mimo jiné sociolog Jan Daniel. Moderuje Zbyněk Tarant z Katedry
blízkovýchodních studií ZČU.
Vstup: zdarma

23. 3., 20:00, ArabFILMfest: CLASH (2016), Jonáš
Děj mezinárodně oceňovaného snímku Mohameda Diaba se odehrává ve stísněném prostředí
policejní dodávky v létě roku 2013. Třicet účastníků demonstrace v Káhiře, zastávajích odlišné
společenské a náboženské názory, bojuje o přežití. V arabském a znění s anglickými a českými
titulky. Po filmu bude následovat diskuze. Doporučujeme rezervaci předem!
Vstupné: 70,- / 80,-  při rezervaci přes náš web, 90,- / 110,-  bez rezervace

24. 3., 13:00, Aysha El-Shamayleh: Arab art, social media and globalization, FF ZČU – SP
319
Mnoho lidí má problém s definováním a vytvářením své identity jakožto globálních občanů.
Problém je to především v rozvojových zemích, kde domácí kultura byla vnímána jako silná
a nadřazená. Jakým způsobem snahy „udělat svět menší“ umocňují nebo oslabují lokální
umělecká hnutí v arabském světě?  Přednáška jordánské spisovatelky a spoluzakladatelky
projektu Writers' Cell Ayshy El-Shamayleh proběhne v anglickém jazyce.
Vstup: zdarma

24. 3., 19:00 FoodLab: Egypt, DEPO2015
Vařte po egyptsku! Pod vedením šéfkuchaře egyptské ambasády se naučíte přípravu pokrmů
tamější tradiční kuchyně. Akce se koná za podpory Velvyslanectví Egyptské arabské republiky
v Praze. Počet míst na kurzu je omezený, nutná rezervace na www.arabfest.cz.
Poplatek: 300,- / 1 os., 550,- / 2 os., v obou případech je k dispozici jeden varný pult

25. 3., 10:00 – 12:00 Arabská snídaně, Plzeň zastávka
Skutečně bohatou nabídku arabských pokrmů k snídani či pozdějšímu vstávání pro vás s láskou
chystá vegetariánské bistro Satyr.

25. 3., 12:30 Tradice súfismu a její proměny v moderní době, Plzeň zastávka
Jak se súfismus, tedy islámská mystika, proměňuje vlivem moderních médií? Dokáže uchovat
svá specifika? O formách obrany tradice a zároveň o současných podobách islámské mystiky
se zvláštním zřetelem na oblast Balkánu bude hovořit islamoložka Zora Hesová.
Vstupné dobrovolné

25. 3., 13:30 a 15:00 Stopy online/ offline, Plzeň zastávka
Honza Chabr, absolvent Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, povede výtvarný
workshop, kde by rád s účastníky prozkoumal stopy, které každý z nás zanechává v online
i offline prostředí. Účastníci nechť si na workshop přinesou svůj mobilní telefon či notebook.
Vstupné 50,-
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26. 3., 12:30 Chutě a vůně syrské a libanonské kuchyně, Ganesh
Ochutnejte s námi formou švédských stolů až 25 různých specialit klasické arabské kuchyně!
Zároveň  se dozvíte i něco o tradiční přípravě pokrmů.
Poplatek: 320,- . Omezený počet míst, nutná rezervace přes náš web!

26. 3., 16:00 Tariq Ramadan: Blízký východ, islám a sociální sítě, Kulturka ZČU
Jeden z nejvlivnějších islámských myslitelů současnosti bude streamovat ze svého
facebookového účtu, který sledují více jak 2 miliony fanoušků z celého světa. Prvně však jeho
osobu a práci představí islamolog Daniel Křížek z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU.
V samotné přednášce se pak Tariq Ramadan, profesor Oxford University, bude zabývat vlivem
sociálních sítí na dynamiku společenského vývoje blízkovýchodních zemí a neopomene ani
vztahy mezi „Západem” a „Východem”. Přednáška proběhne v angličtině.
Vstup zdarma. (Poznámka: Tato akce se konala z důvodu špatné domluvy bez hlavního hosta.)

27. 3., 17:00 Share it, Kulturka ZČU
Jaké je facebookové Maroko? Kolik lajků může mít fotka velblouda? A co naše fotografie,
sdílení a zažité stereotypy? Co díky vlastním úvahám považujeme za důležité a sdíleníhodné?
Přijďte na vernisáž zjistit, jak vypadá „sdílený Blízký východ!

27.3., 19:00 ArabFILMfest: #chicagoGirl (2013), Kulturka ZČU
„Chci ukázat světu, co se syrský režim snaží schovat.” Dokumentární snímek Joa Piscatella
sleduje odvahu devatenáctileté studentky Ala'a Basatneh, která za pomoci svých přátel
a Facebooku poukazuje na situaci ve válkou zmítané Sýrii. Aneb jak organizovat syrskou
revoluci z Chicaga. Film bude uveden v anglickém znění s českými titulky. Ve spolupráci
s festivalem Jeden svět. Vstup zdarma.

28.3., 17:30 Linie svobody: Současná arabská karikatura,Moving Station
Svoboda projevu a její limity, bezpečnost a extremismus, aktivní občanství, politická
odpovědnost, tolerance, sociální problémy... Nenechte si ujít zahájení putovní výstavy děl tří
významných arabských karikaturistů (Abdul Raheem Yassir, Khalid Albaih, Nadia Khiari). Ve
spolupráci s českou sítí Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur ve Středomoří, organizací
Insaan a festivalem Jeden svět v Plzni.
Vstup zdarma.

28. 3., 18:30 E-cartoons po arabsku, Moving Station
Vítejte ve světě, kde si satira a politická nekorektnost podává ruku s (auto)cenzurou a potřebou
sebevyjádření. Sudánský nezávislý politický karikaturista Khalid Albaih je jedním z nej-
známějších arabských umělců, kteří publikují své práce zásadně online. Přijďte prostřednictvím
Skype rozhovoru zjistit, jak se ve světě online karikatury lze prosadit a jaká jsou jeho specifika
v blízkovýchodním kontextu. Autor také rád zodpoví všechny vaše otázky.
Vstupné dobrovolné.

29. 3., 14:00 – 17:00 Inkman: "calligraffiti”, DEPO2015
Zúčastněte se workshopu talentovaného tuniského umělce Inkmana a zjistěte, co vznikne
spojením arabské kaligrafie a street artu. Ve spolupráci s Alliance française de Plzeň
a Velvyslanectvím Tuniské republiky v Praze. Vstupné dobrovolné.
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29. 3., 18:00 Arabský kvíz, Kulturka ZČU
Seberte odvahu a poměřte své síly ve vědomostním kvízu. Soutěžit se bude v týmech
a pomocníkem vám bude internet, nemějte tak obavy a pojďte s námi hádat! Nezapomeňte
mobily nebo tablety s sebou. Chcete-li soutěžit, přihlaste se předem přes náš web. Tato akce se
koná za podpory Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Praze.
Vstupné dobrovolné.

30. 3., 15:00 Lidská práva v Zálivu: mýty vs. realita, FF ZČU, Sedláčkova 15 (SP 319)
Setkejte se přes Skype s emeritním profesorem Kuvajtské univerzity Ghanim Al-Najjarem,
zkušeným politologem a autorem studií na téma lidských práv. Hlavním tématem debaty bude
dodržování lidských práv v oblasti Perského zálivu. Do jaké míry jsou mylné naše představy,
často šířené po sociálních sítích, a jaká je skutečnost? Moderuje politolog Přemysl Rosůlek.
Vstup zdarma.

30. 3., 17:00 Nenávist na sociálních sítích, FF ZČU, Sedláčkova 15, místnost SP 319
O problematice nenávisti na sociálních sítích v našem, ale především v blízkovýchodním
prostředí, budou debatovat Zbyněk Tarant z Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU a Lukáš
Houdek z projektu HateFree Culture.
Vstup zdarma.

30. 3., 20:00 ArabFILMfest: Aminin profil (2015), Měšťanská beseda - Divadélko Jonáš
Co se na počátku jeví jako příběh o osobní odvaze syrské lesbické aktivistky, změní se kvůli
několika nečekaným zvratům v originální příspěvek do debaty o síle sociálních sítí, které jsou
schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich identitami. Dokument kanadské režisérky
Sophie Derapse. Ve spolupráci s festival Jeden svět. Anglicky s českými titulky. Po filmu bude
následovat diskuze s Lukášem Houdkem, koordinátorem HateFree Culture.

31. 3., 18:00 Číše libanonského vína, Alliance Française de Plzeň
Vynikající libanonská vína vám představí a k ochutnání nabídne sommeliér Tomáš Blahut.
Omezený počet míst, nutná rezervace předem přes náš web.
Vstupné: 190 Kč

1. 4., 14:00 – 19:00 Velký sobotní program, Moving Station
Sobotní odpoledne opět nabízí bohatý program na několika scénách souběžně. Letos však
bude rovnou několik novinek! Virtuálně, ale v reálném čase se přeneseme přímo do několika
arabských zemí. Orientální trhy se rozšíří o stánky nových prodejců a vedle ochutnávání
vynikající arabské kuchyně budete moci sami zkusit připravit tradiční pokrmy z Palestiny. Zcela
poprvé vyhlásíme soutěž o nejlepší arabskou polévku. Nechybět bude ani kurz arabštiny,
arabské kaligrafie, orientální líčení či animační dílna pro děti. Podrobný program na
www.arabfest.cz.
Vstupné: 50,- studenti, důchodci, ZTP/ 80,-  dospělí /děti do 6 let zdarma; platba na místě

1. 4., 17:00 Číše libanonského vína, Moving Station
Vynikající libanonská vína vám představí a k ochutnání nabídne sommeliér Tomáš Blahut.
Omezený počet míst, nutná rezervace předem přes náš web.
Vstupné: 190 Kč
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1. 4., 20:00 Tareq Jundi & Nasser Salameh, Moving Station
Duo zkušených muzikantů, původem z Palestiny, vás uvede do světa arabské klasické hudby.
Perkuse, loutna a tradice. Na chvíli budeme zase offline. Vážně.
Vstupné: 80,- / 120,-  v síti GoOut; 120,- / 150,-  na místě

1. 4., 21:30 DJ Profesor Ikebara, Moving Station
Z arabského světa až na Balkán. Hudba, tanec, emoce. Závěrečný večírek 8. ročníku Festivalu
arabské kultury. Vstupné dobrovolné.

Výstavní projekty:

Me is Someone Else 2.3. - 2.4., Galerie Vestředu
Share it! 28.3. - 13.4., vernisáž dne 27.3., 17:00, Kulturka
Linie svobody: Současná arabská karikatura 29.3. -  17.4., vernisáž dne 28.3., 17:30, Moving
Station
Uzavřená chvíle: Vizuální přínos íránské a arabské kinematografie 4.4. – 30.4, vernisáž dne
3.4., 17:00, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 1. patro

Doprovodný program:
Česko-belgický slam 21.3. (20:00 - 23:00) Music Bar Anděl
Heslo #online 22.3. – 1.4. Kavárna Infinity
Syrská večeře 28.3. ve 20:00 hod. Papírna
Arabské menu22.3. – 1.4. Papírna

Praha
27. 3., 19:00 How social media revolutionized creative work (for writers and filmmakers) in
the Middle East: the positives and negatives, Goethe-Institut v Praze
Přednáška jordánské spisovatelky Ayshy El-Shamayleh, v anglickém jazyce.

Místa konání
Alliance Française de Plzeň
DEPO2015
FF ZČU
Galerie Vestředu
Goethe-Institut Praha
Infinity Shisha Café & Bar
Kulturka ZČU
Magistrát města Plzně
Měšťanská beseda – Divadélko Jonáš
Moving Station
Music Bar Anděl
Papírna
Plzeň zastávka
Restaurace Ganesh
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
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Účinkující

- celkem 120 hostů
- přednášející/ účinkující z ČR a zahraničí
- akademici, umělci, novináři, studenti

Medailonky vybraných účinkujících:
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Poznámka: Tariq Ramadan se nakonec festivalu nezúčastnil kvůli technickým komplikacím při
online přenosu.
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Marketing a propagace
WEB: http://www.arabfest.cz/
FB: https://www.facebook.com/arabfestCZ
Twitter: https://twitter.com/arabfestcz
Instagram: https://www.instagram.com/arabfest_official/

● Mediální spolupráce:
ČRo, Radio Wave, Rádio 1, Studentpoint, Hedvábná stezka, Kulturio
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● Vybrané mediální výstupy

Viz http://www.arabfest.cz/media

1. MAGAZÍN Kulturio - http://kulturio.cz/arabfest-2017/
2. Informuji.cz - https://www.informuji.cz/akce/plz/78985-festival-arabske-kultury/
3. Bav se vědou - https://bavsevedou.zcu.cz/festival-arabske-kultury/
4. Blesk -
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/457504/arabfest-v-plzni-bude-mapovat-vliv-a-vyvo
j-socialnich-siti.html
5. Plzeňský deník -
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/arabfest-bude-letos-online-tematem-budou-i-socialni-site-
20170316.html
6. Český rozhlas -
http://m.rozhlas.cz/plzen/publicistika/_zprava/orientalni-trh-kavarna-s-vodnimi-dymkami-a-soute
z-arabskych-polevek-tak-vrcholi-letos-arabfest--1714070
7. HateFree - http://www.hatefree.cz/blo/aktuality/2039-arabfest-2017
8. Islám v ČR nechceme - http://www.ivcrn.cz/arabfest-plzen-tento-vikend/
9. ČT 24 -
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2062062-plzensky-arabfest-se-letos-zameri-na-socialni-
site-na-blizkem-vychode
10. Student Point -
http://www.studentpoint.cz/2017/03/18/arabfest-festival-arabske-kultury-bude-letos-online/
11. Žurnál Plzeň - http://www.zurnalmag.cz/clanek/arabfest-velky-sobotni-program
12. Rádio 1 -
http://www.radio1.cz/clanek/doporucujeme/6728-festival-arabske-kultury-bude-letos-online
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Tiskové zprávy
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Propagační materiály

Autorem grafického vizuálu je Martin Bušek.

Ukázky grafických výstupů:
Elektronický banner na www.arabfest.cz

Tužky s vizuálem
festivalového
ročníku 2017.
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Velký sobotní program – část programové skládané brožurky v anglickém jazyce
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Jedna ze tří variant hlavního plakátu 8. festivalového ročníku
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Návštěvnost Festivalu arabské kultury 2017

Slabší než v r. 2016 (znatelně nižší na přednáškách a debatách)
Návštěvníci ve věku mezi 16 do 79 lety, nejpočetnější skupina návštěvníků kolem 22-40 lety

Návštěvníci hodnotili festival formou papírových dotazníků:
- pochvaly: kuchyně, snídaně, existence festivalu, organizátoři (milý tým), sobotní program
(velmi)
- stížnosti: přednášky v čase, kdy nemohou pracující; pozdní začátky; nepřehledný web

DATUM ČAS NÁZEV AKCE MÍSTO
KONÁNÍ

POČET
NÁVŠTĚV-
NÍKŮ

VSTUPNÉ

1.3  Me is someone else Vestředu 30 NE

22.3 18:00 Jsme online! - oficiální
zahájení

Magistrát -
Obřadní síň

70 NE

23.3 17:00 Facebook a revoluce -
debata

FF ZČU -
ST210

23 NE

23.3 20:00 Film Clash Měšťanská
beseda

25 ANO

24.3 13:00 Aysha El-Shamayleh -
přednáška

FF ZČU -
SP319

10 NE

24.3. 19:00 Foodlab: Egypt DEPO2015 12 ANO

25.3 10:00 Arabská snídaně Plzeň
zastávka

80 NE

25.3 12:30 Súfijské tradice: Zora
Hesová - přednáška

Plzeň
zastávka

12 NE

25.3 13:30 Stopy online/offline -
workshop

Plzeň
zastávka

8 NE

26.3 12:30 Chutě a vůně
libanonské kuchyně

restaurace
Ganesh

80 ANO

26.3 16:00 Tariq Ramadan: online
stream – akce se konala
bez účasti hosta

Kulturka 10 NE

27.3 17:00 Share it - vernisáž Kulturka 25 NE

27.3 19:00 Film #chicagoGirl Kulturka 25 ANO

28.3 17:30 Arabská karikatura:
vernisáž

Moving station 40 NE
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28.3 18:30 E-cartoons: online
přednáška

Moving station 12 NE

29.3 14:00 Inkman: workshop DEPO2015 40 NE

29.3 18:00 Arabský kvíz Kulturka 13 NE

30.3. 10:00 Inkman na Sutnarce FDU ZČU 20 NE

30.3. 15:00 Lidská práva v Zálivu FF ZČU -
SP319

20 NE

30.3 17:00 Nenávist na sociálních
sítích

FF ZČU -
SP319

24 NE

30.3 20:00 Film Aminin profil Měšťanská
beseda

24 ANO

31.3 18:00 Číše libanonského vína
I

Francouzská
aliance

36 ANO

1.4 14:00 Velký sobotní program Moving station 400 ANO

1.4 17:00 Číše libanonského vína
II

Moving station 23 ANO

1.4 20:00 Koncert Tareq Jundi a
Nasser Salameh

Moving station 70 ANO

1.4 21:30 Dj Ikebara - závěrečný
večírek

Moving station 15 NE

3.4 17:00 Uzavřená chvíle -
vernisáž

SVK PK 15 NE

  výstava Me is someone
else

Vestředu 30 NE

  výstava Uzavřená
chvíle

SVK PK 150 NE

  výstava Share it Kulturka 200 NE

  výstava Arabská
karikatura

Moving station 300 NE

 Celkem 1842
Některé akce byly
vysílané online.

Více než
4000
diváků

21



Partneři

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická ZČU, katedra blízkovýchodních studií FF
ZČU, město Plzeň, nakladatelství Dar Ibn Rushd, Společnost česko-arabská, Insaan: Arabské
centrum kulturního a mezilidského dialogu, o.p.s., Nadace Anny Lindhové, Goethe-Institut
v Praze, Aliance de française, Moving Station, DEPO2015, Galerie Vestředu, Měšťanská
beseda, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Infinity Shisha Cafe & bar, Plzeň
zastávka, Kulturka, Restaurace Ganesh, Lavaris, vegetariánské bistro Satyr, festival Jeden svět,
MadeInSyria.cz, jazyková škola Arabesque, Dragon Print, Koření od Antonína, HateFree
Culture, Animánie, Slam Poetry CZ, Dubai Poetry Slam, Velvyslanectví Marockého království,
Velvyslanectví Tuniské republiky, Velvyslanectví Státu Palestina a další vybrané zastupitelské
úřady arabských zemí v České republice.

Finanční zhodnocení za rok 2017
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 12,867

Spotřeba materiálu 12,867
Služby celkem 129,421

Cestovné 410
Ostatní služby 129,011

Osobní náklady 8,008
Mzdové náklady 8,008

Ostatní náklady celkem 3,794
Poskytnuté příspěvky 0

CELKEM náklady 154,090

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 43,886
Přijaté příspěvky 128,000

CELKEM výnosy 171,886
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Stručné zhodnocení roku 2017
ARABFEST, z.s. se stal členem mezinárodní sítě Anna Lindh Foundation.
Profil spolku: http://www.annalindhfoundation.org/members/arabfest-zs
Spolek má 30 členů. Nedošlo k žádným formálním změnám.

Navázání nových partnerství, např. s Goethe-Institut v Praze, jordánskou společností
Writers Cell či Dubai Slam Poetry.
Vyhlášení nové soutěže: mezinárodní soutěž pro české a arabské básníky s názvem
The Online Poetry Slam.

Hlavní aktivitou spolku bylo uspořádání Festivalu arabské kultury (Plzeň, Praha).
Do organizace se kromě členů spolku zapojilo i mnoho dalších kolegů ze ZČU a dalších
dobrovolníků.

Hodnocení Festivalu arabské kultury 2017 v číslech:
16 festivalových míst
120 festivalových hostů
téměř 1 850 návštěvníků (osobně)
více než 4 000 návštěvníků (online)
více než 40 partnerů
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Hodnocení Festivalu arabské kultury 2017 v bodech:
+  téma a očekávání
Aktuální téma
Kvalitní výstavní projekty
Splněné cíle a očekávání
Úžasný koncert Tareqa Jundi a Nassera Salamaha: navíc šlo o jejich premiéru v ČR
Vyhlášení mezinárodní soutěže ve spolupráci s novými partnery
Nárůst počtu fanoušků na sociálních sítích ARABFESTU
Trefný vizuál

+ tým a spolupráce
Týmová spolupráce a komunikace
Nové posily z řad studentů se zapojily bez obtíží a staly se velmi důležitou součástí týmu.

+ partneři a mediální ohlasy
Vynikající spolupráce se ZČU, důležitá podpora rektora ZČU
Vynikající spolupráce s Goethe-Institut v Praze
Nová spolupráce s Kulturiem (výborná komunikace)
Spot na Rádiu 1
Četné mediální výstupy
Reporty z akcí na Twitteru

- mnoho dní programu, ale málo členů týmu: shoda týmu při hodnocení, že hlavní festivalový
program bude v r. 2018 kratší
- malá míra flexibility na sociálních sítích

Shoda týmu při hodnocení festivalového projektu na tom, že pro další ročníky by měla začít
fungovat pětičlenná programová rada.

Výroční zprávu činnosti za rok 2017 zpracovaly Tereza Svášková a Michaela Vaňková, členky
Výboru ARABFEST, z.s.

ARABFEST, z.s.
Brázdimská 1548, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. IČ: 22709509
E-mail: kontakt@arabfest.cz, www.arabfest.cz

Registraci ARABFEST, z.s. ve veřejném rejstříku vydal Městský soud v Praze dne 4. 10. 2012, č.j. L 24859.
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