
Tisková zpráva, 19. 6. 2017

10. ROČNÍK FESTIVALU LUSÓFONA 2017

V roce 2017 se uskuteční jubilejní 10. ročník festivalu portugalského jazyka 
Lusófona, který opět počítá s rozličnými kulturními počiny od hudby a tance až 
po gastronomii, tento rok nově zahrne i design. Akce se bude konat od 22. do 24. 
června 2017 ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague a projektem 
Bohemia Design Market.

Festival Lusófona je největším festivalem portugalského jazyka v České republice a 
koná se vždy na konci června v Praze již od roku 2007. Tento festival pořádaný 
Portugalským centrem/ Camões I.P. v Praze se snaží být prostorem pro dialog mezi 
milovníky portugalsko-jazyčných kultur a českou veřejností. Pro Lusófonu je typické 
putování po různých pražských prostorech. Od roku 2011 spolupracuje s festivalem 
United Islands of Prague s cílem seznámit s jazykem básníka Camõese širší publikum.

Celý festival zahájí 22. 6. vystoupení kapely Camões house band v rámci Klubové 
noci United Islands v dejvickém Jamm klubu. Pražské uskupení, které si vydobývá 
svoje místo na české scéně, je složené z  hudebníků z ČR, Brazílie a Francie. Pojí je 
společný zájem o hudbu z portugalsky mluvících zemí a společně vytvářejí svěží fúzi 
popu, jazzu, moderní bossy, kapverdské morny nebo portugalského fada.

V pátek 23. 6. proběhne pestrá multižánrová akce nazvaná „Festa Popular“ v 
Tiskárně na Vzduchu. Party bude v duchu dvou lusofonních hudebních a tanečních 
stylů nerozlučně spjatých s červencovými  pouličními lidovými slavnostmi typickými 
pro Portugalsko a Brazílii – portugalská música popular (Leonel Nunes) a brazilské 
forró (DJ Marcus Vinícius, Forró Prague). Legendárně první Portugalsko-český 
design market představí výběr ze současného portugalského a českého nezávislého 
designu. Proběhne také představení studentů divadelního kurzu Portugalského centra 
a neformální setkání s významným mladým portugalským spisovatelem Josém 
Luisem Peixotem, který je v Praze na umělecké rezidenci v rámci programu 
organizace UNESCO. Nebude chybět ochutnávka z portugalské a brazilské 
gastronomie, pečené sardinky nebo vinho verde.

Hlavním headlinerem letošního ročníku bude portugalsko-angolská kapela Throes
+The Shine, která vystoupí ve 21h v sobotu 24. 6. 2017 na Rohanském ostrově na 
ČT art stage festivalu United Islands. Čerstvý zjev na portugalské hudební scéně 
originálním způsobem kloubí tradiční angolský žánr kuduro s rockem a elektronikou. 
Rockuduro se ostatně jmenuje i  jejich debutové album z  roku 2012. Všichni tři 
členové posluchače s oblibou zvou na “party do jiného vesmíru”, případně na “výlet 
do statosféry”, každopádně jejich vystoupení připomínají rozjetý večírek, kde je 
hodně pozitivních vibrací, hodně energie a hodně BPM. 

Během soboty budou moci návštěvníci degustovat portugalské a brazilské speciality 
na stánku Portugalského centra v Křižíkově ulici nebo si zahrát na Rohanském 
ostrově hru jogo da malha, která se hraje po portugalských venkovech a vzdáleně 
připomíná francouzský petanque, nebo si vyzkoušet brazilský tanec forró v rámci 
workshopu, který povedou lektorky ze skupiny Forró Prague.
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Program:
22.6. Klubová noc United Islands  | Jamm Club 
19-19.40h Camões house band

23. 6. FESTA POPULAR | Tiskárna na Vzduchu
17-00h Portugalsko-český Design Market > Bohemia Design Market / sardinhada 
17h Setkání se spisovatelem J. L. Peixotem
18h představení divadelního kurzu CLP 
19-00h música popular portuguesa (Leonel Nunes) / forró (DJ Marcus Vinícius, Forró 
 Prague)

24.6. Křižíkova a ČT art stage
13-20h Stánek CLP (gastronomie, portugalský design, workshop forró, jogo da malha) 
21h  Throes + The Shine | ČT art stage – Rohanský ostrov, Karlín

www.institutocamoes-praga.cz

www.facebook.com/festivallusofona

www.facebook.com/events/1923939341184201

https://throestheshine.bandcamp.com/

www.facebook.com/camoeshouseband

www.facebook.com/pg/bohemiadesignmarket

https://cs.bohemia-design-market.com/

http://unitedislands.cz/interpret/throes-the-shine/
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