
 
 
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice vstupuje do sedmadvacátého ročníku 
 
Již za týden zahajuje Festival pro židovskou čtvrť Boskovice svůj sedmadvacátý ročník            
plný hudby, divadelních vystoupení, cinefilních zážitků, rukodělných a pohybových dílen,          
diskuzí, čtení a uměleckých výstav. 
 
Festival si klade za cíl upozornit na pohnutou historii města Boskovice a s ním spjatého               
židovského osídlení. Návštěvníci by neměli vynechat úvodní koncert francouzského         
dámského kvarteta Les Bubbey Mayse, pracující lehce a s vtipem s klezmerovým dědictvím,             
inspiraci v jidiš a hebrejské hudbě čerpají také domácí vystupující Augenblick, Šoulet nebo             
Bizzare band. 
 
Každým rokem představuje festival nové programové body, z těch letošních lze vyzdvihnout            
divadelní site specific performance skupiny 20 000 Židů pod mořem oživující zákoutí            
židovské čtvrti. S geniem loci místa bude pracovat také brněnská tanečně-divadelní kompanie            
Masobeton, hojně navštěvované bývají každým rokem prohlídky židovské čtvrti, kterou          
letos navíc obohatí výtvarné instalace ve veřejném prostoru. 
 
Pozornost se jistě bude upírat také k výstavě Židovství je o životě, mapující soukromý život               
židovské komunity v Československu 70. a 80. let a Masaryk ve Svaté zemi, připomínající              
diplomatické styky Tomáše Garrigua a Jana Masarykových a vztahy Československa se           
státem Izrael. Výstavu zahájí velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron.  
 
Významné výročí 30 let svobody připomene přednáška Petra Blažka Živé pochodně, Josef            
Jařab promluví o Jazzu v podmínkách nesvobody, téma Sovětský svaz a československá            
krize v roce 1938 přiblíží Igor Lukeš. Události minulého století připomene také filmové             
pásmo Dlouhá cesta k sametu nebo dokumentární cyklus Zločiny českých komunistů. 
 
Na scéně letního kina přivítá Festival pro židovskou čtvrť Boskovice velmi populární slam             
poetristy, kteří se představí mezi jednotlivými koncerty hudebních projektů jako Katarzia,           
Ventolin, americký rapper Ceschi, WWW Neurobeat, chorvatští Žen, Zrní nebo Kalle &            
the Acoustic band, zámecký skleník bude hostit přehlídku blues i českých a německých             
jazzových hudebníků. 
  
Organizátoři nezapomínají na snižování ekologické stopy, ať už vratnými kelímky, nabídkou           
občerstvení od lokálních dodavatelů nebo suvenýrovou edicí upcyklovaných trik a nátělníků           
se speciálním festivalovým potiskem. 
 



 
Celý program čítající desítky hudebních a divadelních vystoupení, filmových promítání,          
workshopů, literárních čtení a výstav naleznete na www.boskovice-festival.cz.  
 
Vstupenky zakoupíte v předprodejních sítích GoOut a Smsticket. 
 
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice pořádá Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice            
a rodinou Mensdorff-Pouilly, za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky,          
Města Boskovice, Jihomoravského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Státního        
fondu kultury, MP Holding, Nadačního fondu obětem holocaustu, Nadace český hudební           
fond, Nadace život umělce, Goethe-Institutu v Praze, LegalPartners, Gatema, Lanik,          
Autocont a Federace Židovských obcí. 
 
www.boskovice-festival.cz 
FB událost: www.facebook.com/events/1928509347214035/ 
Fotografie a další materiály ke stažení zde: http://bit.ly/2HiV1XZ 
YouTube: Festivalová videopozvánka: https://youtu.be/m1ZCZn1c5dw 

Ceschi https://youtu.be/PwqJ_v59wTQ 
Ventolin https://youtu.be/jjTOYerHRVo 
Khoiba https://youtu.be/J4lK-vnplDI 
Kalle with Acoustic band https://youtu.be/kvMmfCXNsJo 

 
Pro více informací neváhejte kontaktovat: 

Anna Mašátová 
anna@ampromotions.cz 

+420 775 614 984 
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