KlubPražskýchSpisovatelů
ve spolupráci a s podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Pražské
plynárenské, a.s., České obce sokolské, Českého rozhlasu, Rádia Etno, České asociace rusistů,
Česko-ruské společnosti,o.s., ČeskoSlovenské scény a Literárních novin
si Vás dovolují pozvat na tradiční multietnický literární festival

pořádaný k připomenutí 200. výročí narození K. J. Erbena ,
pod záštitou primátora hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
a starosty České obce sokolské Ing. Oldřicha Lomeckého.
Záměrem projektu je představit slovesnost menšin žijících v ČR, které vnímáme jako součást naší kulturní historie.
Multietnický festival Ethnica Poetica 2011 proběhne dne 25. 10. 2011 od 18 h. v Michnově paláci,
v objektu České obce sokolské na Malé Straně a kromě jiných na něm vystoupí:
ZIRIAB - arabská hudební skupina, která zahraje lidové skladby svého národa
Paul Nemo Ermite - básník, kosmopolita, přednese úryvek z Kytice a ukázku ze svého nového rukopisu,
poémy LAMENTACE NEMA OMENA v češtině, a básně ve švédštině, hebrejštině
Zita Honzlová – židovská klavíristka, zpěvačka, uvede židovské písně
Jakub Noha – český bigbeatový hudebník - písně inspirované romantismem
JAGALMAY - středoasijské hudební uskupení, ( Kazaši, Kirgizové, Uzbeci ), lidová slovesnost, šamanské
příběhy, zpěv, ukázka šamanského tance
Anna Mária DAlmeida - slovensko-africká zpěvačka - finalistka soutěže Česko hledá superstar – slovenské
lidové písně, recitace slovenských básníků
Za klavírního doprovodu Zity Honzlové zazpívá české lidové písně šestiletá Lucie Štouračová, jako
zástupkyně majoritní společnosti, zazpívá spolu se skupinou Jamalgay asijskou lidovou píseň, taktéž
přečte výtah z Kytice
Jiří Klapka - Ruská a slovenská Kytice - recitované a zpívané ukázky
Kateřina Ryšavá, členka Rady KPS přednese ukázky z tvorby Jiřího Žáčka a Lubomíra Brožka inspirované
K. J. Erbenem
Ula Wojtowiak - polská herečka, muzikantka a zpěvačka - zpěv lidových balad, recitace polských
romantických básníků, tanec argentinského tanga
Juan Carlos Vivas – Argentinec, který zahraje lidové písně svého národa, představí argentinské tango, které je
velmi romantické a přečte verše barda svého národa
Pořadem bude provázet předseda KPS Lubomír Brožek
V úvodu pronese zdravici primátor hl. m. Prahy, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda
a starosta Městské části P-1 Ing. Oldřich Lomecký.
O potřebě integrace nár. menšin do majoritní společnosti v úvodu promluví MUDr. Džamila Stehlíková,
exministryně pro lidská práva.
Ke zdravici se též připojí Dr. Heinrich Blömeke, ředitel Goethe Institutu.
O prezentaci etnické kultury promluví v úvodu rovněž Dr. Petr Žantovský, majitel rádia Ethno, člen Rady KPS.
Festival bude přístupný široké veřejnosti nejen v místě realizace, ale i prostřednictvím celoplošných médií.

