
PROGRAM PRIX IRENE 2015 - TRAUMA a HUDBA 

pátek 13. listopadu 
18:00 - 18.30   uvítání: Věra Roubalová, Eliška Jírová, Václav Trojan, Helena Klímová 
18:30 - 18:50   laudatio: Věra Roubalová 
18:50 - 19:05   laureatova řeč a pozvání na večer: Marwan Alsolaiman 
19:05 - 19:15   udělení Prix Irene: gratulace Eliška Jírová + předchozí laureáti 
19:15 - 19:30   malé občerstvení 
19:30 - 20:30   koncert laureáta s povídáním: Marwan a jeho hosté 

sobota 14. listopadu 
9:00 - 11:00     přednášky s diskusí, uvede Helena Klímová 
              Marina Mojović: Poetry and songs - container for social trauma  
              Earl Hopper: téma reservováno + uvedení knihy SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ  
   (Irene Press)  
11:00 - 11:20  pauza na kávu + první možnost nákupu knížek 
11:20 - 12:20   Jiří Dědeček: zpívání s kytarou, uvede Ivan Klíma 
12:20 - 13:20   lehký polední pokrm + druhá možnost nákupu knížek a CD   
13:20 - 14:50   přednášky s diskusí, uvede Jiřina Šiklová 
   Václav Trojan: Řád hudby a zrod mravnosti? – vlastní zkušenost  
   Helena Klímová: Zpívání a občanství – nedávná zkušenost společná 
14:50 - 15:50   Jaroslav Hutka: zpívání s kytarou,  uvede Dana Janotová 
15:50 - 16:10   pauza + třetí možnost nákupu knížek a CD 
16:10 - 17:40   přednášky s diskusí, uvede Martina Krynská 
   Miloš Rejchrt: Duchovní hudba nebo hudební duch?  
   Karol Sidon: Větší je ten, kdo odpovídá Amen 
17:40 - 18:00   občerstvení + čtvrtá možnost nákupu knížek a CD 
18:00 - 19:00   Mišpacha: vede Helena Divecká – zpívání/interaktivní zpívání s účastníky 
19:00 - 20:30   large group: Marina Mojović + Earl Hopper   

Cena konference:   pro platby do 20..   října: 700 Kč      
         pro platby do 5. listopadu: 900 Kč 
         pro platby na místě: 1100 Kč 
V ceně konference jsou přednášky, hudba, large group, překlady nebo tlumočení cizojazyčných 
přednášek a občerstvení. Odkaz na registraci naleznete na webových stránkách www.prixirene.cz 
nebo www.rafaelinstitut.cz. Číslo účtu pro platby: 43-3132880277/0100. 
 
Srdečně Vás zveme na celý dvoudenní program, který nám dává možnost se prostřednictvím hudby  
a slova více poznávat. Pokud byste se však nemohli sobotního programu účastnit, a nechcete si 
nechat ujít letošního laureáta, můžete přijít jen v pátek a zaplatit na místě 200 Kč. 
 
Budeme se snažit poskytnout také pár slev - tomu, kdo i přes nepatrné své možnosti chová velké 
přání konference se účastnit. Prosíme, přihlašte se, sdělte své možnosti (info@prixirene.cz). 
 
Za finanční podporu děkujeme manželům paní Karle a panu doc. Jiřímu Lažanským  
a dále ČESKÉMU VINAŘSTVÍ CHRÁMCE s.r.o. za dodání vína zdarma!


