Zpráva o činnosti Alliance Française de Pardubice za rok 2018

Realizované aktivity v roce 2018 - festivaly


Festival Frankofonie 6. – 29. 3. 2018



- 830 účastníků, 11 akcí v celých východních Čechách (filmové promítání, koncert, výstava, ateliéry, divadlo, degustace) – Pardubice, Trutnov,
Hradec Králové, Chrudim
- sociální rozsah v podobě spolupráce s Gymnáziem Mozartova (studentské divadelní představení) a s Gymnáziem Josefa Ressela v Chrudimi
(komiksová dílna)
- akce otevřené široké veřejnosti se zájmem o frankofonní kultury, studentům a členům Francouzské aliance
Francouzské dny v Hradci Králové 19. – 22. 9. 2018



- 344 účastníků, 6 akcí
- akce otevřené široké veřejnosti se zájmem o francouzskou kulturu, studentům a členům Francouzské aliance
- tento ročník se nesl v duchu otevření nové pobočky Francouzské aliance na Univerzitě Hradec Králové
Festival Bonjour Pardubice 31. 10. – 21. 11. 2019
- 250 účastníky, 12 akcí
- akce otevřené široké veřejnosti se zájmem o frankofonní kultury, studentům a členům Francouzské aliance
- akce zaměřené více na mladou generaci – ateliéry pro studenty Gymnázia Mozartova, Obchodní akademii Pardubice a Gymnázia Josefa Ressela
v Chrudimi

Další aktivity
 Stáž hlasité četby poezie 13. – 14. 1. 2018: 5 účastníků, 18 diváků
 Francouzský kabaret ve Východočeském divadle Pardubice 21. 1. 2018 (100 účastníků)
 Degustace palačinek a přednáška na Univerzitě Pardubice 28. 2. 2018 (50 účastníků)
 Koncert Bal Pygmée 20. 4. 2018 (50 účastníků)
 Multikulturní týden 18. – 23. 5. 2018 (účast na jazykové výměně a multikulturním jarmarku)
 Koncert OZMA v Divadle 29 25. 5. 2018 (45 účastníků)
 Oslava francouzského národního svátku 14. 7. 2018 na Pernštýnském náměstí (15 účastníků)
 Turnaj v Pétanque 15. 9. 2018 v Medlešicích (20 účastníků)
 Kuchařský ateliér 5. 10. V Integračním centru Kosatec (12 účastníků)
 Francouzská snídaně s Klubem vozíčkářů Trutnov 20. 10. 2018 (15 účastníků)
- další menší aktivity jako filmové večery a Kávy po francouzsku

Zhodnocení činnosti
Rok 2018 se nesl v duchu nových projektů, které přinesly alternativní a moderní nádech frankofonní kultury. S velkým počtem akcí vzrostl počet
účastníků, Francouzská aliance tak získala nové zájemce o kulturní aktivity a kurzy francouzštiny. Tento rok byl také velice důležitý, protože byla
otevřena nová pobočka Francouzské aliance v Hradci Králové, čímž se rozšířila nabídka aktivit aliance pro celé východní Čechy.

Partneři
- mezinárodní spolupráce: Région Centre Val de Loire, Ambasáda Francie v České Republice, Francouzský institut v Praze, Théâtre de l´Imprévu (Orléans
Francie)
- Místní partneři: Europe direct Pardubice, Integrační centrum Kosatec, CEDR, Pardubický kraj, Magistrát města Pardubice, Komorní filharmonie
Pardubice, Filmový klub Pardubice, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradec Králové, Krajská
knihovna Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice
- Firemní sponzoři: Faurecia, Královéhradecká Provozní Veolia
- Jsme velice rádi, že udržujeme vztahy se stálými partnery již dlouhou dobu, měli jsme také velké štěstí navázat nové spolupráci s novými partnery

