© TV5MONDE

VÍTEJTE VE FRANKOFONII
V březnu, při příležitosti Týdne francouzského jazyka a frankofonie procestuje TV5MONDE,
historický partner této události, různé státy a setká se s lidmi,
kteří napomáhají francouzštině stát se světovým kulturním dědictvím.

FILM vždy v neděli ve 21:00
čtyři oceněné frankofonní filmy, od Švýcarska po Québec přes Francii a Mali

// TIMBUKTU
neděle 3. března ve 21:00
TITULKY

film oceněný sedmi cenami César

režie: Abderrahmane Sissako (Francie/Mauretánie, 2013)

// MORT À VENDRE
neděle 10. března ve 21:00

© B. Calvo

// LE GRAND MEAULNES
TITULKY

> trailer

© Point Prod/Miséricorde le film/RTS/KNM

cena François Chalais a cena ekumenické poroty (Cannes 2014)
Nejlepší francouzský film, Nejlepší režisér, Nejlepší kamera, Nejlepší zvuk,
Nejlepší střih, Nejlepší scénář, Nejlepší hudba (César 2015)
nominace (Oscar 2015, ceny BAFTA 2016)

© Entre Chien et Loup / Agora Films / Liaison Cinématographique

© 2014 Les Films du Worso / Dune Vision

V Timbuktu od chvíle, kdy se k moci dostali náboženští extremisté vládne režim teroru. Je konec
s hudbou, smíchem, cigaretami a dokonce i fotbalem. Z žen se staly stíny a provizorní soudy udílejí
absurdní a tragické rozsudky. Nedaleko města čelí rodina pastevců zákonům těchto nových okupantů.

neděle 17. března ve 21:00

// MISÉRICORDE
TITULKY

neděle 24. března ve 21:00

TITULKY

kam až byste zašli kvůli lásce?

když se vášeň změní v obsesi

člověk hledající vykoupení

Maroko, Tetuán. Tři nerozluční přátelé a drobní delikventi,
Soufiane, Malik a Allal, se rozhodnou stát se drogovými
magnáty. Jejich plány ale zhatí Malikova láska k prostitutce
Dounie...

Rok 1910. Mladý, tajemný a impulzivní Augustin Meaulnes
přijíždí do internátu. Ředitelova syna Françoise Augustin fascinuje. Pomáhá mu najít ztracený zámek, kde žije jeho milá,
kterou potkal na slavnosti...

V chladném Québeku porazí kamion mladou indiánku, ujede
a nechá ji zemřít. Švýcarský policista Thomas, který je tu na
dovolené se rozhodne, že řidiče najde za každou cenu.
Pod podezíravým dohledem místní policie se ujímá vyšetřování.

režie: Faouzi Bensaïdi (Belgie/Maroko/Francie, 2011)

režie: Jean-Daniel Verhaeghe (Francie, 2006)
Na motivy románu Alain- Fourniera « Le Grand Meaulnes ».

režie: Fulvio Bernasconi (Švýcarsko/Kanada, 2016)
cena švýcarské kinematografie

cena CICAE Panorama (Berlinale, 2012)

cena za ženský objev Clémence Poésy
(Cabourg, 2007).

> trailer
> trailer

> trailer

stáhněte si fotografie

CULTURE
dokumenty a magazíny oslavující bohatství a různorodost francouzštiny

// COLLÈGE DE FRANCE : LE TEMPLE DU SAVOIR

TITULKY

středa 20. března ve 22:00
tajemství výjimečného místa a předávání vědomostí
Co se skrývá za záhadnou pověstí Collège de France? Byla založena v roce 1530, bezplatná a přístupná
pro každého, poskytovala výuku v řadě oblastí vědy, literatury a umění a stala se nedílnou součástí
francouzského intelektuálního dědictví.

☆ Ve spolupráci s Collège de France, Vám TV5MONDE každý týden nabízí rozhovor z jedním z profesorů
této instituce. Přináší odlišný pohled na světovou současnost, literaturu, vědu a umění.
> objevte

// 300 MILLIONS DE CRITIQUES

// DESTINATION FRANCOPHONIE

vždy v neděli v 17:00

vždy v sobotu v 11:30

první světový frankofonní kulturní magazín

co je nového ve francouzském jazyce
po celém světě
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> více informací

rl

es

©M

n
ar i

©

// LA GRANDE LIBRAIRIE
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literární aktuality
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> více informací

sobota 9. března v 17:00

VI
NO

nové literární stoprocentně frankofonní
setkání.

z obsahu: známí spisovatelé všech národností nám
dodají chuť hltat stránky, vychutnávat si příběhy
a slova, stát se literárními gurmány.

Pořad přibližuje nejrůznější autory, umělce a knikupce
z frankofonních zemí: cesty, autoři a jejich díla, knihy pro
mládež a komiksy, lahůdky knihkupců, živá frankofonní
hudba !

> více informací
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// LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE

TITULKY

vždy ve čtvrtek ve 23:00
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Každý týden se vydáme objevovat dynamiku a živý
charakter francouzštiny a frankofonie po celém světě.
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pořad TV5MONDE, « 300 millions de critiques » přináší
frankofonní kulturní aktuality očima belgických,
švýcarských, kanadských, québeckých a francouzských
novinářů.
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© Thomas Raguet/Flair Production

režie: Abderrahmane Sissako (Francie/Mauritánie, 2013)
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stáhněte si fotografie

NUMÉRIQUE
francouzština v jednom kliku s TV5MONDE !

// BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
500 děl frankofonní literatury je k dispozici zdarma na
bibliothequenumerique.tv5monde.com

// OSEZ LE FRANÇAIS

// APPRENDRE & ENSEIGNER

humoristický webový seriál nás naučí jak si poradit s řadou
pastí ve francouzštině

bezplatná multimediální interaktivní platforma k výuce
a studiu francouzštiny pomocí videa

> objevujte

europe.tv5monde.com

// CONTACT
// CULTURE.TV5MONDE.COM

// LES HAUTS-PARLEURS

nová digitální nabídka TV5MONDE
kulturní frankofonní aktuality s Culture TV5MONDE :
film, historie, hudba, literatura umění & divadlo…

první sdělovací prostředek mladých frankofonních
reportérů ve svobodném a tvořivém duchu po celém světě.
Z Maroka, Burkiny Faso nebo Québeku mluví ke své generaci
o tématech, která se jich týkají: práce, drogy, uprchlíci...

> objevujte

> objevujte

s.cervenkova@seznam.cz

