JOURNÉES FRANÇAISES À KLADNO

FRANCOUZSKÉ DNY V KLADNĚ

15. 9. – 30. 9. 2017
Pátek 15. září 10.00 – 19.00

Floriánské náměstí Kladno

FRANCOUZSKÉ TRHY - trh francouzských prodejců. Nabídka tradičních pochutin a delikates z Francie: francouzská vína, sýry, salámy, uzeniny, paštiky, bretonské palačinky, levandulové výrobky…

Pátek 15. září 16.30

Floriánské náměstí Kladno

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FRANCOUZSKÝCH DNŮ - pod záštitou Statutárního města Kladna a za přítomnosti představitelů Města Kladna a dalších významných hostů.

Pátek 15. září 17.00

Floriánské náměstí Kladno

KONCERT SKUPINY BAL LAB - v rámci francouzských trhů vystoupí skupina BAL LAB. Akustické trio s říznou muzikou inspirovanou Francií. Písně ve francouzštině i vlastní instrumentální skladby v
lidovém duchu. Současná moderní podoba lidové muziky, jak se hraje na festivalech a tancovačkách od Nantes po Strasbourg. Kieren Alexander: akordeon, Mikuláš Bryan: cistra, stompbox, zpěv,
Jitka Malczyk: housle.

Zdarma

Sobota 16. září 10.00 - 14.00

Floriánské náměstí Kladno

FRANCOUZSKÉ TRHY - trh francouzských prodejců. Nabídka tradičních pochutin a delikates z Francie: francouzská vína, sýry, salámy, uzeniny, paštiky, bretonské palačinky, levandulové výrobky…

Středa 20. září 9.00

Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573

FRANCOUZSKÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM – přednáška. Jak funguje francouzský vzdělávací systém? Jak dlouho trvá povinná školní docházka? Z jakých předmětů maturují francouzští žáci? Jak probíhá
vysokoškolské studium? … Přednáší Fabien Vautrin. Ve francouzském jazyce.

Středa 20. září 17.00

Zdarma

Francouzsko-český klub Kladno, Floriánské nám. 350 Kladno

FRANKOFONIE – přednáška. Nechte se pozvat do zemí, kde se mluví francouzsky napříč kontinenty a objevte země,ve kterých Francie a francouzština zanechala své stopy. Přednáší Fabien Vautrin.
V českém jazyce.

Zdarma

Pátek 22. září 20.00

Kino Hutník Kladno

I DVA JSOU RODINA (DEMAIN TOUT COMMENCE) - film. Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život na Francouzské riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt
Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a odejde. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic
jiného, než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Rodinná idylka se však záhy změní, když se zničehonic před jejich dveřmi objeví
Kristin.... Film v původním znění s titulky

zdarma pro členy FČK

Sobota 23. září 19.00

Kino Hutník Kladno

ODYSSEA (ODYSSÉE) - film. Rok 1948. Kapitán Jacques Cousteau si díky vynálezu akvalungu může pořídit vysněnou vilu u Středozemního moře. Své syny Philippa a Jeana-Michela zasvěcuje do
tajů potápění a zázračného světa ticha. Zdánlivé idylické rodinné soužití naruší Jacquesova touha po dobrodružství a dobývání nesmírného prostoru pod vodní hladinou. Pro ni je ochoten obětovat
vše. I vztah s citlivým Philippem. Roky poté spojuje oba muže láska k oceánům. Otec je však touží dobývat, syn chránit…
Film v původním znění s titulky

Neděle 24. září 15.00

zdarma pro členy FČK

Kino Hutník Kladno

FILM ROBINSON CRUSOE (ROBINSON CRUSOE) - na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat svět.
Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova
pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů. Pomalu se stávají přáteli a začínají společný život
plný dovádění, zábavy a dobrodružství. Jejich klid však jednoho dne naruší dvě divoké kočky, které chtějí všechny na ostrově zotročit. Schyluje se k velké bitvě...
Film v českém jazyce
zdarma pro členy FČK a dětské diváky

Od 18. – 28. září
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve Francouzsko českém klubu a v kurzech francouzského jazyka
pondělí 18. září 15.00 – mírní začátečníci děti
pondělí 18. září 17.00 – mírní začátečníci dospělí
pondělí 18. září 18.30 – mírní pokročilí dospělí
úterý 19. září 10.00 – konverzace – senioři
úterý 19. září 10.00 – mírní začátečníci dospělí
čtvrtek 21. září 15.00 – mírní začátečníci děti
středa 27. září 17.30 – středně pokročilí dospělí S RODILÝM MLUVČÍM
středa 27. září 19.00 – pokročilí dospělí S RODILÝM MLUVČÍM

Od 18. - 27. září
restaurace Letná, Erbenova 2006 Kladno
DNY FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ v restauraci Letná. Výběr z francouzského menu
a francouzských vín.

Francouzsko-český klub Kladno, Floriánské nám. 350, Kladno

www.francouzskyklubkladno.cz

Francouzsko-český klub Kladno, Floriánské nám. 350 Kladno

