15 e 28 febbraio
evento speciale

Il treno della memoria
In occasione del passaggio del “Treno della memoria”, il 15 febbraio l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga ospiterà un dibattito su Milena Jesenská con Donatella Sasso e Andreas
Pieralli, mentre il 28 febbraio i due relatori si confronteranno con Doris Grozdanovičová,
sopravvissuta al lager di Terezin. In collaborazione con l’associazione Gariwo – La foresta dei
giusti.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Venerdì 15 e giovedì 28 febbraio, ore 16.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)

20 febbraio
Musica

“Sanremo Junior CZ/SK 2019”
Serata finale della IV edizione del Festival Internazionale di Canto per giovani solisti
Nel corso della serata finale 10 giovani solisti provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla
Slovacchia, accompagnati dalla Bon Art Pops Orchestra, gareggeranno tra di loro. Una giuria
formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi selezionerà i due vincitori assoluti che si
recheranno a Sanremo, in Italia, per competere alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi
concorsi internazionali per giovani cantanti solisti (età compresa tra i 6 e i 15 anni), giunto
quest’anno alla X edizione. Il concorso Sanremo Junior CZ/SK 2019 è organizzato dalla
Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga.
Mercoledì 20 febbraio, ore 18.00
Teatro Hybernia (náměstí Republiky 4, Praga 1)
Per informazioni: www.sanremojunior.cz | www.sanremojunior.ck | www.sanremojunior.it
Biglietti: 450,-/490,- CZK, rete Ticketportal

27 febbraio
Mostra

“La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare”
In occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a
Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura organizzano una mostra permanente dedicata alla Congregazione italiana di Praga ad
oltre 4 secoli dalla sua fondazione. Un omaggio alla Congregazione quale primo punto di
contatto fra i due Paesi, attraverso l’esposizione di materiali di archivio inediti: preziose
pergamene, editti imperiali, miniature, foto e documenti storici.
Ingresso libero
Inaugurazione
Mercoledì 27, ore 18.00
Orario di apertura: lunedì – giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00.
Matroneo della Cappella barocca
Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

15. a 28. února
zvláštní akce

Il treno della memoria
U příležitosti příjezdu účastníků akce „Il treno della memoria“ (Vlak paměti) bude Italský
kulturní institut v Praze 15. února hostit debatu o Mileně Jesenské, kterou povedou Donatella
Sasso a Andreas Pieralli, zatímco 28. února pohovoří s Doris Grozdanovičovou, která přežila
koncentrační tábor v Terezíně.
Ve spolupráci s asociací Gariwo – La foresta dei giusti
Vstup volný do vyčerpání míst
Pátek 15. a čtvrtek 28. února vždy v 16.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

20. února
Hudba

Finálový večer 4. ročníku mezinárodního dětského pěveckého festivalu pro sólisty ve
věku 6 až 15 let „Sanremo Junior CZ/SK 2019“
Do národního finále soutěže Sanremo Junior CZ/SK 2019 postoupilo na konci loňského roku 7
sólistů z České republiky a 3 ze Slovenské republiky. V průběhu finálového gala večera se
těchto 10 dětí mezi sebou utká za doprovodu symfonického orchestru Bon Art Pops Orchestra
a odborná porota, v níž zasednou známí zpěváci a umělci, vybere jednoho vítěze z České
republiky a jednoho ze Slovenské republiky, kteří pojedou reprezentovat své země do
italského Sanrema na světové finále 10. ročníku jedné z nejprestižnějších mezinárodních
dětských soutěží. Pořadatelem soutěže Sanremo Junior CZ/SK 2019 je Moonlight Production,
s. r. o. & Bon Art Music, SE. Akce se koná pod záštitou Italského kulturního institutu.
Středa 20. února v 18.00
Divadlo Hybernia (náměstí Republiky 4, Praha 1)
Více na: www.sanremojunior.cz | www.sanremojunior.ck | www.sanremojunior.it
Vstupenky: 450,-/490,- Kč, síť Ticketportal

27. února
výstava

„Italská kongregace v Praze. Staletá historie“
Při příležitosti oslav stého výročí otevření italského velvyslanectví v Praze a navázání
diplomatických vztahů zahajuje Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní institut stálou výstavu o
Italské kongregaci v Praze, od jejíhož založení uplynulo více než 400 let. Obě instituce tak
vzdávají čest Kongregaci jakožto prvnímu spojovacímu článku mezi oběma zeměmi. Budou
vystaveny dosud nevydané archivní materiály jako vzácné pergameny, císařské výnosy,
miniatury a historické fotografie a dokumenty.
Vstup volný
Zahájení: středa 27. února v 18.00
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Empora barokní kaple
Italský kulturní institut (Šporkova 14, Praha 1)

