
festival 9 bran, old way production, s.r.o. 
a archeologie zla, o.p.s. uvádějí

festival se koná pod záštitou
prezidenta České republiky Miloše zemana

oficiální dopravcegenerální partner hlavní partner

7. – 21. července 2014

filmové projekce a výstava vhÚ je přístupná veřejnosti 
každý den vždy od 14:00 do 20:00 hod.

za laskavé podpory Media partner partnerkoprodukce

ArchAeology  of  evilII

oficiální 
dodavatel

vlak lustig – vlak odvahy

 8. – 12. 7. 21:00  Nádraží Praha-Bubny
14. – 16. 7.  21:00  Hlavní nádraží Brno
17. – 19. 7.  21:00  Nákladové nádraží Ostrava
20. 7.  21:00  Nádraží Frenštát pod Radhoštěm
21. 7.  19:45  Nádraží Poděbrady

arnošt lustig

Modlitba pro kateřinu horovitzovou

www.9bran.cz
www.oldway.cz

www.vlaklustig.cz
www.archeologiezla.cz



7.–13. července  NádRaží PRaHa – BuBNy

7. července
l Koncerty
19:00 hod.  stověžaté blues z Maiselovy ulice
20:00 hod.  tateloshn

7.–13. července
l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vhÚ „gešer ad halom – Most až sem“
14:00 hod.  „přeživší“ – výstava fotografií nguyen phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna 

10.–12. července
l Přednášky a besedy 
20:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum az – Čr

8.–12. července
l divadelní představení
21:00 hod.  arnošt lustig, „Modlitba pro kateřinu horovitzovou“

12. července
l divadelní představení pro rodiče s dětmi
14:40 hod. a 15:40 hod.  hans krása, adolf hoffmeister „brundibár“
    archioni plus a dismanův rozhlasový dětský soubor
14:20 hod. a 15:40 hod.  jízda historickou soupravou s parní lokomotivou
    praha bubny – veleslavín a zpět

13.–16. července  HlaVNí NádRaží BRNO

17.–19. července  NáKladOVé NádRaží OstRaVa

20. července  NádRaží FReNštát POd RadHOštěm

l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vhÚ „gešer ad halom – Most až sem“
14:00 hod.  „přeživší“ – výstava fotografií nguyen phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna

l Přednášky a besedy 
20:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum az

l divadelní představení
21:00 hod.  arnošt lustig, „Modlitba pro kateřinu horovitzovou“

21. července  NádRaží POděBRady 

l Výstavy a filmové projekce
14:00 hod.  výstava vhÚ „gešer ad halom – Most až sem“
14:00 hod.  „přeživší“ – výstava fotografií nguyen phuong thao
14:00 hod.  démanty noci, transport z ráje, colette, vlak do nenávratna 

l Přednášky a besedy 
19:00 hod.  „Člověk a zlo“ - výzkumné a vzdělávací centrum

l divadelní představení
19:45 hod.  arnošt lustig, „Modlitba pro kateřinu horovitzovou“

rezervace vstupenek: vlaklustig@seznam.cz


