V posledních letech jsme v Evropě svědky
narůstajícího antisemitismu, Židé stále více čelí
novým sofistikovaným formám předsudků, které
je obviňují z rasismu, srovnávají je s nacisty
a zpochybňují jejich historické vazby na
Jeruzalém stejně jako legitimitu Státu Izrael.
Cílem této akce je mobilizovat všechny
občany, kterým není tento vývoj lhostejný,
a povzbudit je k občansky statečnému postoji.
Přidejte se k našemu veřejnému kulturnímu
programu s morálním poselstvím.
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www.vsichnijsmelidi.cz

Pochod
dobré vůle
14.00–15.00

Pochod dobré vůle, jehož účastníci se sejdou
před 14. hodinou na Náměstí Franze Kafky
(roh sousedící se Staroměstským náměstím),
nejprve projde uličkami Josefova, zastaví se
na Palachově náměstí před Rudolfinem
a zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se
připojí k navazujícímu veřejnému shromáždění.
Cílem pochodu je vytvořit pokojným a kulturním
chováním kontrast k agresivnímu vystupování
rasistů a xenofobů.
Lidé ze všech koutů naší vlasti přijdou
vyjádřit, že antisemitismus do slušné
společnosti nepatří.
Podobně jako v minulých letech se pochodu
zúčastní desítky českých a německých studentů
a bude zajištěna kvalitní umělecká náplň.

Všichni
jsme lidi
15.00–16.30
Dramaturgie letošního již 15. ročníku veřejného
shromáždění Všichni jsme lidi, které se uskuteční
v reprezentativních prostorách Valdštejnské
zahrady, sleduje osudy židovských dětí, kterým
se podařilo v roce 1939 uprchnout z tehdejšího
Protektorátu do Dánska a po sedmdesáti letech
se znovu potkaly, aby podaly svědectví o nezdolném přátelství navzdory Hitlerovi.
Se svým neuvěřitelným životním příběhem nás
přijde seznámit profesor Alexander Fried,
rodák z Podkarpatské Rusi a kulturní sionista,
který díky lidské vzájemnosti přežil holocaust.

Na programu se budou podílet mnozí významní
čeští i zahraniční politici a umělci, kteří svou
aktivní účastí podpoří myšlenku celé akce.
Více na facebooku: Kulturou proti antisemitismu

Jazzový koncert
Yotam Silberstein
Trio

Zajímavým zpestřením letošního programu
bude zajisté koncert izraelského jazzmana
Yotama Silbersteina, který přijíždí do Čech
v rámci svého evropského tour. Představí
nejen své hudební kolegy, Daniela Dora (bicí)
a Noama Weisenberga (kontrabas), ale také
zbrusu nové album The Village.
Valdštejnská zahrada od 15.00 hodin
Jazz klub U staré paní od 20.30 hodin
Pořadatel

Design: Radek Hejret © 2017

Partneři akce a mediální partneři

