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a bezstarostnosť. V nočnom meste a jeho kluboch prichádza 
jedno stretnutie za druhým, pouličné bitky, odmietanie zo strany 
dievčat, dlhé rozhovory... PREMIÉRA.
2012 réžia: Héléna Klotz   Francúzsko

27.3. 2014 o 14:00 v Záhrade

L’ÉTRANGER À PERPÉTUITÉ (Navždy cudzincom)
vstup: voľný 

Čítanie úryvkov známeho a diskutovaného diela Alberta Camusa 
„Cudzinec“ v podaní študentov bilinguálneho gymnázia  a UMB. 
Niekoľkonásobní víťazi medzinárodnej divadelnej frankofón-
nej súťaže „IGRAM“ - študenti bilingválnej sekcie pod vedením 
Noémie Labrousse Vám prinášajú svoje originálne pôvodné pred-
stavenie. Vo francúzštine so slovenskými titulkami.

27.3. 2014 o 19:30 vo Filmovom klube v Múzeu SNP

PENA DNÍ (L´écume des jours, 125´)
vstup: 5€ (2.50 € pre členov) 

Filmová adaptácia slávneho románu francúzskeho spisovateľa 
Borisa Viana predstaví v nenapodobiteľnom režisérovom výt-
varnom a vizuálnom štýle obraz veľkej a nežnej lásky. Strhujúce, 
rozmarné, groteskne vážne i nevážne, krásne veselé aj skľučujúce 
rozprávanie korenené oslňujúcou fantáziou a svojráznym humor-
om v meste, kde klavír mieša nápoje...
2013 réžia: Michel Gondry   Francúzsko

28.3. 2014 o 10:00 v Záhrade 

ROZPRÁVKOVÝ A HUDOBNÝ ATELIÉR
rezervácie na kurzybb@afsk.sk

Dvaja francúzski umelci animujú pre deti (od 6 rokov) a dospe-
lých s dušou dieťaťa, rozprávkový a hudobný ateliér „Vlk s mäk-
kými zubami“. 

28.3. 2014 o 19:00 v Záhrade

LA MAUVAISE GRAINE
vstup: 2€

Francúzske duo « La mauvaise graine » (Gitara, harmonika: Fran-
çois, spev, kazoo, tanec: Cécile) prinášajú pôvodné skladby aj 
originálne cover verzie francúzskych piesní od Edith Piaf, Georga 
Brassensa, Les Rita Mitsouko ...

5.4. 2014 o 20:00 v kafé Džezva vo Zvolene

Claude Nougaro v podaní 
PAS DE PITIÉ  
vstup: dobrovoľné

Zoskupenie « Pas de Pitié » vám priblíži poetický hudobný svet 
veľkého francúzskeho džezmena Clauda Nougaroa. 

Podujatia sú prístupné pre každého,  
nielen pre milovníkov francúžštiny.

Tešíme sa na vás!

Alliance Française



4.3.2014 - 4.4.2014 Štátna vedecká knižnica  
v Banskej Bystrici Digitálna interaktívna výstava 

ALBERT CAMUS 1913-2013 

vstup voľný
Objavte, či pripomeňte si autora pri príležitosti stého výročia jeho 
narodenia. Albert Camus, angažovaný francúzsky románopisec, 
filozof, esejista, dramaturg a novelista získal Nobelovu cenu za 
literatúru v roku 1957. Svojimi nadčasovými a univerzálnymi 
dielami ovplyvnil a stále ovplyvňuje svet. Prostredníctvom vašich 
smartfónov a tabletov môžete nahliadnuť do dokumentov, 
archívnych obrazov a získať nepublikované informácie súvisiace 
s dielom autora.

7.3.2014 od 10:00 v Alliance Française

ATELIÉR KOMIKSU
rezervácie na kurzybb@afsk.sk

Príďte sa výtvarne realizovať do Alliance Française! Doobedie 
vyplnené tvorivou prácou – adaptáciou známych rozprávok do 
komiksu s Lenkou Kasáčovou. Určené pre deti, ktoré sa učia po 
francúzsky. 

9.3.2014 o 16:00 a 17:30  
v Bábkovom divadle na Rázcestí 

SOFINKINE MALÉRY
Teátrium – obmedzená kapacita!  
Pre deti od 4 rokov. 
Dĺžka predstavenia: 60 min. 
vstup: 3 €, predpredaj: 2,50 €

Po predstavení tvorivá dielňa zameraná na prácu s farbami a ich 
miešaním.
Sophie F. Rostopchine: Grófka de Ségur - Prvé uvedenie autorky 
i titulu na Slovensku!
Malá Sofia žije v 19. storočí na zámku grófky de Ségur, ale 
ako každé dieťa, aj ona chce všetko spoznať, okúsiť a zažiť.  
A väčšinou spraví poriadny malér. Roztopašné, niekedy i smutné 
príbehy Sofie otvárajú témy identity malého človiečika. Všetky 
tieto príbehy zaznamenávajú, aké dôležité sú objavy a omyly pri 
poznávaní sveta na základe vlastnej skúsenosti. Ako deti vidia 
svet dospelých.

10.3.2014 o 19:30 vo Filmovom klube v Múzeu SNP 

KAPITÁL (Le Capital,114´)
vstup: 5€ (2.50 € pre členov AF a FK) 

Politický triler z najvyšších finančných kruhov v dobe svetovej 
finančnej krízy prináša odveký príbeh o vplyve moci a peňazí 
na život človeka podľa námetu rovnomennej knihy Stephana 
Osmonta. „Som novodobý Robin Hood. Bohatí pri mne bohatnú 
a chudobní sú ešte chudobnejší“ hovorí ponížený sluha kapitálu, 
ktorý sa stane jeho pánom. PREMIÉRA.
2012 réžia: Costa-Gavras   Francúzsko

11.3. 2014 o 9:00  
Ekonomická fakulta UMB, sála č.327
Prednáška : Christiane Marque-Pucheu: 

INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA: STEREOTYPY 
vstup: voľný

Organizátor a bližšie informácie: Ľudmila Mešková, doc. PhDr., PhD.

12.3. 2014 o 19:30 v bar & café Leroy 

FRANKOFÓNNY VEČER - KVÍZ 
o gastronómii a degustácia 
vstup voľný

Asociácie EFPOLIT, Le Pont francophone a Alliance Française 
v Banskej Bystrici vám prinášajú kvízový večer o francúzskej 
gastronómii v príjemnej atmosfére baru Leroy, ktorý ponúka 
francúzske vína ako neodmysliteľnú súčasť večera. 

13.3. 2014 o 19:30 vo Filmovom klube v Múzeu SNP

EDEN A POTOM (L´Eden et après, 94´)
vstup: 5€ (2.50 € pre členov AF a FK) 

V kaviarni Eden sa schádza skupinka znudených študentov, 
ktorých neznámy cudzinec zláka k neobvyklej hre – predtým, 
ako ich odvedie do exotickej krajiny im podá psychotropnú 
látku, ktorá v ich mysli začne stierať hranice medzi predstavami 
a skutočnosťou. Film je autorským dielom vedúcej osobnosti 
francúzskeho literárneho hnutia „nový román“.
1970, réžia: Alain Robbe-Grillet  Československo/Francúzsko

 

14.3. 2014 o 11:00 v ZUŠ Žilina 
semifinále súťaže

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY  
vstup: voľný

Spevácke talenty z celého Slovenska sa uchádzajú o priazeň po-
roty s modernými francúzskymi piesňami v semifinále súťaže.

17.3. 2014 od 17:00 na FPV a MV UMB, spoločenská 
miestnosť

VEČER NA TÉMU MAGHREB A AFRIKA 
vstup: voľný

Asociácia EFPOLIT a Alliance Française v spolupráci s Fakultou poli-
tických vied a medzinárodných vzťahov UMB organizujú kultúrny 
večer v štýle krajín Magrebu. Prostredníctvom prednášky priblížia 
vzťahy Slovenska a frankofónnej severnej Afriky: PaedDr. Mária 
Rošteková, PhD. a PhDr. Mária Holubová, PhD. O kultúre Magrebu 
porozpráva študentka Lamia, pôvodom z Maroka. Môžete sa 
tešiť aj na africkú hudbu: skupina Babyluzaru, brušnú tanečnicu  
a malú ochutnávku severoafrickej kuchyne. 

18.3. 2014 o 10:00 Námestie SNP

HON NA SLOVÁ nájdite 10 slov frankofónie 2014
Asociácie EFPOLIT, Le Pont francophone a Alliance Française 
ponúkajú zábavnú frankofónnu hru pre gymnazistov.

20.3. 2014 o 16:30 v Alliance Française 

PRÍBEHY A LEGENDY ROZPRÁVANIE O AFRICKEJ 
KULTÚRE predstaví Bernadin Kouhossounon
vstup: voľný 

Bernadin Kouhossounon z Republiky Benin v západnej Afrike sa 
s vami podelí o svoju kultúru. Okolo ohňa : príbehy a legendy sa 
rodia v hudbe a prenášajú z generácie na generáciu.

24.3. 2014 o 19:30 vo Filmovom klube v Múzeu SNP 

ATOMIC AGE (L´âge atomique, 67´)
vstup: 5€ (2.50 € pre členov) 

Melancholický príbeh o dospievaní a putovaní nočným Parížom 
je príbehom o dozrievaní, o rimbaudovských nočných potulkách 
a o mladosti, v ktorej sa snúbi smútok, eufória, melanchólia 


