Islandská sekce Severské společnosti
Vás srdečně zve na

Besedu s doc. PhDr. Helenou Kadečkovou, CSc.
na téma

Krize na Islandu
ve středu 21. dubna 2010 od 17,30 hodin
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
změna čísla místnosti vyhrazena, zkontrolujte si je, prosím, na informační tabuli na recepci
Těšíme se na Vaši účast.
Marta Janíková
předsedkyně Severské společnosti

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
vedoucí Islandské sekce

Švédská sekce Severské společnosti
Vás srdečně zve na promítání
švédského celovečerního filmu
(krimi/drama/romantický 100 min.)

Patrick – věk 1,5
scénář: Michael Druker, Ella Lemhagen, režie: Ella Lemhagen
hrají: Gustaf Skarsgård, Torkel Petersson, Thomas Ljungman, …

promítat se bude ve středu 28. dubna 2010 od 17,30 hod.
v budově FAMU, místnost 124, 1. patro, Smetanovo nábřeží č. 2, Praha 1
Lektorský úvod přednese a film v původním znění bude tlumočit do češtiny paní Jana Holá.
Snímek byl promítnut na 10. queer filmovém festivalu Mezipatra 2009.
Gayové Goran a Sven Skooghovi jsou zcela idylický pár. Už delší dobu žijí ve velmi harmonickém manželství, mají
půvabný dům na předměstí a jejich domácnost překypuje láskou a vřelostí. Navíc vše nasvědčuje tomu, že jejich štěstí ještě poroste, protože jim právě byla kladně vyřízena žádost o adopci a jejich domov by se měl brzy rozrůst o nového obyvatele – jeden a půlletého chlapce Patrika. Jenže ejhle, nesmíme zapomínat na to, že celý tento proces má v
pařátech úřad, a to občas znamená dost podstatné komplikace. Proto také do poklidné čtvrti místo mrňavého dareby
přichází dareba patnáctiletý, s kriminální minulostí, a návdavkem homofobní, až to není hezké. A teď co s tím. Kupodivu i v tomto případě může pomoci jenom přesně, za to intenzivně dávkovaná láska. Jenže milujte někoho, kdo vám
dává takové kapky. V hlavních rolích švédské komedie z roku 2008 vystupují Gustaf Skarsgåd a Torkel Petersson.
(oficiální text distributora)

Těšíme se na Vaši účast.
Marta Janíková
předsedkyně Severské společnosti

Pavel Dobrovský
vedoucí Švédské sekce

Pozvánka
Výbor Severské společnosti svolává

VALNOU HROMADU
která se bude konat ve středu dne 12. května 2010 v 17 hodin
v domě Českého svazu VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Diskuse ke zprávám
6. Volba výboru
7. Diskuse
8. Usnesení a schválení usnesení
Těšíme se na Vaši aktivní účast. (malé občerstvení)
Marta Janíková,
předsedkyně Severské společnosti
Pouze informace, nepořádá Severská společnost!!

17. ročník Dnů evropského filmu
Praha 15. – 22. 4. 2010 v kinech Světozor a Lucerna, Brno 23. – 29. 4. 2010 v kinosále B. Bakaly
Promítnuty budou firmy ze severských zemí: Co nikdo neví (DK), Uchazeč (DK), Bezva chlap (NO), Polibky (SV/NO), Věčné okamžiky (SV/DK/NO/FI/DE); podrobný program na: www.eurofilmfest.cz
Ceny vstupenek v Praze i v Brně 90,- Kč.
Ozvěny Dnů evropského filmu:
Boskovice 26. – 29. 4., Jablonec nad Nisou 26. – 30. 4., Olomouc 26. – 28. 4., Plzeň 29. 4. – 2. 5., Uherské
Hradiště 27. – 28. 4., Veselí nad Moravou 28. 4. – 1. 5.
Pouze informace, nepořádá Severská společnost!!

