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st 5. 11. 2014 / 19.00
1989 – státník vzpomíná 

Světová premiéra politického dokumentárního dramatu 1989
– státník vzpomíná (rež. Anders Østergaard, Dánsko, 2014, 85‘)
zahájí dánský festival CPH:DOX a v téže chvíli bude film
promítán v dalších více než patnácti evropských městech.
Praha bude jedním z nich! Po filmu následuje online debata
s režisérem vedená přes Twitter a Skype.

čt 13. 11. 2014 / 19.00
1989: z deníku Ivany a. 

Dokument (rež. Karel Strachota, ČR, 2014, 42´) o posledním roce
komunistického Československa propojuje skutečné deníkové
záznamy a archivní materiály tehdejších médií. Po filmu následuje
debata s režisérem a dalšími hosty.

čt 20. 11. 2014 / 19.00 
týden globálního vzdělávání: víme, co jíme?

Mají mladí lidé možnost ovlivnit dění v potravinovém systému?
Přijďte debatovat o tom, co všechno lze ve vašem okolí změnit
a inspirovat se úspěšnými příklady, které už se daří. 

čt 27. 11. 2014 / 19.00 
25. výročí baltské cesty

Dokument baltská cesta (rež. Peeter Simm, Estonsko, 1989,
27´) připomene demonstraci, která proběhla 23. srpna 1989
v pobaltských zemích, jež byly okupovány Sovětským svazem.
Přibližně dva miliony lidí vytvořily lidský řetěz o délce asi
600 km. Cílem bylo ukázat soudržnost tří pobaltských národů
a podtrhnout snahu o obnovení suverenity. 

vÝstavy
bohouš a dáša mění svět – nebuď guma a zapoj se
taky! / 24. 10. – 20. 11. 2014
Nejlepší díla komiksové soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ,
tento rok na téma „potravinová bezpečnost“ aneb „jak to, co
jíme, ovlivňuje svět“.

příběhy bezpráví – z místa, kde žIjeme Iv
/ 29. 10. – 29. 11. 2014
Portréty těch, kteří zažili komunistické bezpráví. Příběhy
zdokumentované studentskými týmy a fotografem Vojtou Vlkem.


