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dIaLOG  PraHa, KOLÍn, trUtnOv – 
MadrId, tOLedO
Španělská židovská kultura

KareL POLÁČeK - 120 let od narození
vLadISLav vanČUra - 70 let od úmrtí
raOUL WaLLenberG - 100 let od narození
KOnFerenCe ve WannSee - 70 let od konání

PraHa      
12. - 24. června 2012
Senát Čr - valdštejnská zahrada, Stavovské divadlo - scéna 
národního divadla, divadlo viola, divadlo pod Palmovkou, 
evangelická teologická fakulta UK Praha, kino evald 

úterý 12. června 2012, 19:00hod., 
Stavovské divadlo, Ovocný trh, Praha 1 
slavnostní zahájení letní části festivalu devět bran
divadelní představení 
Hadar GarLOn: MIKve
předání cen festivalu devět bran 
křišťálová menora za celoživotní přínos židovské kultuře 
křišťálová menora za hraný film a dokument

středa 13. června 2012, 19:00hod.,
divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 - Libeň
divadelní představení - světová premiéra / 1. obsazení
arnOŠt LUStIG: 
MOdLItba PrO KateřInU HOrOvItZOvOU
představení nastudováno pro festival devět bran 2012 

čtvrtek 14. června 2012, 19:00hod., 
divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 - Libeň
divadelní představení - světová premiéra / 2. obsazení
arnOŠt LUStIG: 
MOdLItba PrO KateřInU HOrOvItZOvOU
představení nastudováno pro festival devět bran 2012 

pátek 15. června 2012, 19:00hod., 
divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 - Libeň
divadelní představení
divadlo arena ostrava
GeOrG tabOrI: JUbILeUM

sobota 16. června 2012, 19:00hod., 
divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 - Libeň
divadelní představení
klicperovo divadlo hradec králové
KareL POLÁČeK: byLO nÁS Pět

neděle 17. června 2012, 19:00hod., 
divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 - Libeň
divadelní představení
městské divadlo mladá Boleslav
bOHUMIL HrabaL, IvO KrObOt: 
OStře SLedOvané vLaKy

pondělí 18. června 2012, 20:00hod., 
divadlo viola, národní třída 7, Praha 1
Slavnostní zahájení mezinárodní konference 
“MOUntaInS OF MOSeS” 
konference připomíná a blíže analyzuje významné události 
vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace 20. století.
speciální vystoupení skupiny dg 307

úterý 19. června 2012, 9:45hod. - 17:00hod., 
evangelická teologická fakulta UK Praha
Černá 9, Praha 1
mezinárodní konference 
“MOUntaInS OF MOSeS” 
konference připomíná a blíže analyzuje významné události 
vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace 20. století.
Paul a. Levine, hugo valentin centre, upsala university, sweden
vahram Shemmassian, californian state university, 
northridge, usa
Zhang boxing, Li Jiangyong, nanjing massacre musem, china

středa 20. června 2012, 10:00hod. - 17:00hod., 
evangelická teologická fakulta UK Praha
Černá 9, Praha 1
mezinárodní konference 
“MOUntaInS OF MOSeS”
konference připomíná a blíže analyzuje významné události 
vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace 20. století.
alejandro baer, Institute of sociology of the maximilians - 
universitat munich, germany
Paul a. Levine, hugo valentin centre, upsala university, sweden
Stanislav Motl, independente journalist, czech republic
Igor bartosik, muzeum auschwitz Birkenau, poland 

středa 20. června, 
kino evald, národní třída, Praha 1
projekce filmů španělského režiséra Fernanda trueby
17:00 hod., Chico a rita, simultánně tlumočeno do ČJ
19:00hod., belle epoque, simultánně tlumočeno do ČJ
21:00hod., dívka tvých snů, české titulky

čtvrtek 21. června 2012, 
kino evald, národní třída 28, Praha 1
Projekce španělských hraných a dokumentárních filmů
17:00hod., Konference ve Wannsee, r.: Frank Pierson, český dabing

19:00hod., Perlasca, r.: Iberto negrin, český dabing
21:00hod., angel de budapest, r.: Luis Oliveros, simultánně 
tlumočeno do ČJ

pátek 22. června 2012, 
kino evald, národní 28, Praha 1
projekce hraných a dokumentárních filmů 
17:00hod., dokumentární filmy KF Praha - 
vladislavvančura, Karel Poláček
19:00hod., nickyho rodina, r.: Matěj Mináč, anglické titulky
21:00hod., Krev zmizelého, r.: Milan Cieslar, anglické titulky

sobota 23. června 2012, 19:00hod., 
valdštejnská zahrada, Praha 1 - Malá Strana
koncert
sólisté, sbor a symfonický orchestr chamartin
ZarZUeLa, čr,esp

neděle 24. června 2012, 15:00hod., 
valdštejnská zahrada, Praha 1 - Malá Strana
koncert
MenOra, čr
MaKOM, esp
COMbO, COMbO, austrálIe

vLaK LUStIG – vLaK dO nenÁvratna
Speciální projekt v rámci letní části festivalu Devět Bran
divadelní představení podle literární předlohy 
arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
v historické vlakové soupravě

13. - 28. července
ve čtrnácti krajských městech v čr
města budou zveřejněna 1. července 2012

20. - 26. srpna
trasa Wannsee, praha, krakov, auschwitz

www.9bran.cz 

PrOGraM

Festival se koná pod záštitou

předsedy Senátu PČR Milana Štěcha,

předsedy vlády České republiky Petra Nečase,

ministra dopravy vlády České Republiky Pavla Dobeše

j.E. Annika jagander velvyslankyně Švédska

j.E. Pascual Ignacio Navaro Ríos velvyslanec Španělska


