Tisková zpráva

Noc literatury 2016 - netradiční čtení na neobvyklých místech, 10. ročník
11. 5. 2016

Ideou projektu je představit během jednoho večera současnou evropskou literaturu v překladu do místního jazyka,
v podání známých osobností či herců. Projektu se aktuálně účastní 75 měst 13 zemí.
Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00 v půlhodinových intervalech. Diváci si mohou
zvolit pořadí míst, která během večera navštíví. Pro posluchače by měla být kromě příjemného zážitku připravena jako
občerstvení voda. Ostatní nápoje – kávu, čaj atd. si budou moci u vás zakoupit. Jako motivaci pro navštívení všech
míst zařazených do projektu budou pro posluchače připraveny karty s mapou a mřížkou s devíti políčky, na která
budou sbírat razítka z jednotlivých míst. Vyplněnou kartu mohou během následujících pěti dnů přinést do SVK PK
a obdrží propagační předměty knihovny. 9 z nich bude vylosováno a Ti obdrží dárkové poukázky partnerů. Akce je
pojata jako velká dobrodružná literární hra v noční Plzni.
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Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje | Marek wollner čte Dánská občanská válka 2018–24 - Kaspar
Colling Nielsen (Dánsko)
Knihovna města Plzně | Bronislav Kotiš čte Lala – Jacek Dehnel (Polsko)
Měšťanská beseda | Petr Vizina čte Piata loď – Monika Kompaníková (Slovensko)
Café Regner | Stanislav Jurík a Vojtěch Jurík čtou Parádní jízda – Joseph O’Connor (Irsko)
Green Gondola | Překvapení večera
Družstevní kavárna Inkognito | David Brabec čte Bezvadná projížďka – Michel Lambert (Belgie)
Amorvino | Martin Reiner čte Na útěku – Jesús Carrasco (Španělsko)
Moving Station | Luboš Svoboda čte Nultá hodina – Lotta Lundberg (Švédsko)
Plzeň Zastávka | Bára Sedláčková čte Porodní bába – Katja Kettu (Finsko)

Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC
a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Pro Plzeň byla určena hlavním koordinátorem Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje.
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