tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

červen
1/6/čtvrtek v 17 h.
sál OVK,
tř. Kpt Jaroše 3,
Brno

Když se všechno změnilo

Vyhlášení Mnichovské dohody, období 2. republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava představují klíčové momenty, které
zásadním způsobem proměnily situaci židovské menšiny v Československu. Lektorky OVK Brno připravily interaktivní vzdělávací
program pro rodiny, během něhož budou účastníci za použití informačních databází a dostupných archivních materiálů
rekonstruovat vybrané osudy brněnských židovských rodin. Program je vhodný pro děti od 12 let, pro rodiče je připravena
komentovaná prohlídka technického zázemí Vily Löw-Beer. Program se uskuteční ve spolupráci s Vilou Löw-Beer. / Vstup na dílnu
volný / Vstupné na komentovanou prohlídku 30 Kč.

27/6/úterý v 17 h.
sál OVK,
tř. Kpt Jaroše 3,
Brno

Pro děti – Šavuot

Židovský svátek Šavuot připomíná den, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi Tóru na hoře Sinaj. Na červnové výtvarné dílně se dozvíte,
proč se během svátku zdobí synagogy zelenými ratolestmi, a která tradiční jídla se v současné době na svátek Šavuot
připravují. Dílna pro děti od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově
v Brně-Židenicích. / Vstupné 30 Kč.

25/6/neděle v 14 h.
Vila Löw-Beer,
Drobného 297/22,
Brno

Brno podnikatelské

Druhá přednáška doc. Bohumíra Smutného z cyklu věnujícího se brněnským židovským podnikatelům se zaměří na proměnu
postojů brněnských úřadů vůči židovským podnikatelům v padesátých letech 19. století. Tedy situací, kdy se sice v důsledku událostí
roku 1848 postavení židovských obchodníků výrazně zlepšilo, ale diskriminace patrná v omezení vlastnění půdy či nemovitostí
nadále přetrvávala. / Vstupné 30 Kč.

18/6/neděle v 10:30 h.
TIC ŽOB,
Nezamyslova 27,
Brno

Život jako film - Hugo Haas

Přednáška filmového historika, scénáristy a novináře Pavla Taussiga bude věnována životu a dílu světoznámého herce Hugo Haase.
Přední český filmový publicista posluchačům vedle životních osudů Huga Haase a jeho rodiny přiblíží také osudy přátel a profesních
kolegů, jakými byl Oldřich Nový či Ester Krumbachová. Zájemci si na místě budou moci za zvýhodněnou cenu zakoupit knižní tituly
Pavla Taussiga. Program se uskuteční ve spolupráci s KVC RF při Židovské obci Brno. / Vstupné 30 Kč.

13/6/úterý v 17 h.
sál OVK,
tř. Kpt Jaroše 3,
Brno

Vernisáž výstavy Tváře Cejlu

Areál bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry prvního, druhého i třetího odboje. Z politických vězňů
a intelektuálů zde zadržovaných nelze opomenout Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče nebo Zdeňka Kesslera.
V období druhé světové války zde byl vězněn také Peter Demetz pocházející z významné česko-německo-židovské rodiny, který se
po válce usadil v USA, kde se stal uznávaným literárním vědcem a germanistou. Výstava Občanského sdružení Paměť zájemce
seznámí s životními osudy vybraných osobností, které spojuje věznění v neblaze proslulé brněnské káznici. / Vstup volný.

7/6/středa v 17 h.
sál OVK,
tř. Kpt Jaroše 3,
Brno

2017

tel. + 420 544 509 651
brno@jewishmuseum.cz

Lizzie - přednáška a projekce filmu

Filmová historička a novinářka Alice Aronová představí režijní, hereckou a producentskou činnost Huga Haase ve slavném
Chaplinově ateliéru v USA, kterou porovná s jeho českou tvorbou. Poetika a styl vyprávění amerických Haasových snímků, pro které
jsou typičtí osamocení hrdinové, je úzce propojena s postavením Hugo Haase v české exilové umělecké komunitě. Po přednášce
bude následovat projekce psychologického dramatu Lizzie pojednávajícího o hledání sebe sama a o rozpolcené osobnosti, který
Hugo Haas nejen režíroval, ale také si v něm zahrál vedlejší roli. Úspěšný snímek z Haasova amerického období natočený
podle populárního románu The Bird's Nest (Ptačí hnízdo) spisovatelky Shirley Jacksonové bude uveden s českým dabingem.
Vstupné 30 Kč.
Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva
na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na
www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Výstava v sále OVK: Tváře Cejlu
V měsících červnu až září můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Tváře Cejlu. Výstava je přístupná ve dnech programových
akcí a po předchozí telefonické domluvě. / Vstup volný.

