
„20 rokov slobody: Nemecko ďakuje“
od 19. do 21. júna 2009 v Bratislave na námestí SNP

Program



„20 rokov sloboby: Nemecko ďakuje“
Bratislava, námestie SNP
Program 19. jún 2009

Ironický, komický a jedinečný 
film. Jeho skrytý humor urobil z 
komédie jeden z najväčších
úspechov nemeckého kina za
posledných 20 rokov.

20.00stena LEDFilmové predstavenie 
„Good Bye Lenin“

Radovan Tariška und Klaudius
Kováč zo Slovenska hrajú džez.

19.00pódiumDžezový koncert

Scénické čítanie hier súčasných 
slovenských autorov :

18 veľkých autorov – 16 malých 
hier – 4 kľúče.

17.00Pódium„Sarkofágy a bankomaty 
alebo Kľúčová slovenská
dráma strednej 
generácie“

Umelec Stefan Koppelkamm 
fotografoval budovy, krajinu a 
ulice vo východnom Nemecku 
hneď po prevrate v roku 1989 ako 
aj v období približne o 10 rokov 
neskôr.

16.00stena LEDDigitálna prezentácia 
výstavy fotografií
„Miestny čas – Local 
time“

Klaus Jochen Gühlcke, chargé
d‘affaires Veľvyslanectva SRN v 
Bratislave a Milan Urbáni, 
predseda Výboru NR SR pre 
európske záležitosti, prednesú
úvodné prejavy a následne prejdú
priestorom podujatia s 34 žiakmi 
Gymnázia Ivana Horvátha.

14.00 pódiumOtvorenie podujatia

Umelkyňa Danielle de Picciotto
predstaví v animovanom filme 
opätovné zjednotenie Európy 
formou tanca.

15.00stena LEDProjekt umeleckého filmu
„Tanec hviezd“

Bod programu miesto čas



„20 rokov sloboby: Nemecko ďakuje“
Bratislava, námestie SNP
Program 20. jún 2009

Dielňa talentov, cez ktorú prešli
osobnosti ako Till Brönner a Roger 
Cicero, hrá v sprievode dvoch 
vokálnych sólistiek zo svojho
bohatého repertoáru.

20.30pódiumŽivý koncert 
Spolkového 
mládežníckeho 
džezového 
orchestra

Po úvodnom dokumentárnom filme 
„Sonda“ bude premietnutý 
populárny slovenský celovečerný 
film „Muzika“.

18.15stena LEDPredstavenie 
filmov z čias 
slovenskej 
revolúcie

Výstava práve prebieha v 
Slovenskej národnej galérii.

14.00kockaPrezentácia 
výstavy 
„Osemdesiate. 
Postmoderna v 
slovenskom 
výtvarnom umení
1985 – 1992“

Autorka románov,nositeľka ceny 
Kleista 1992, nositeľka medajly 
Zuckmayera 2003 a nositeľka 
Nemeckej národnej ceny 2009 číta 
zo svojho nového diela „Stille Zeile 
Sechs“. Slovenská herečka Lucia 
Rózsa Hurajová číta slovenský 
preklad. 

16.30pódiumČítanie Monika 
Maron

Umelec Stefan Koppelkamm 
fotografoval budovy, krajinu a 
ulice vo východnom Nemecku 
hneď po prevrate v roku 1989 ako 
aj približne o 10 rokov neskôr.

15.30stena LEDDigitálna 
prezentácia 
výstavy fotografií
„Miestny čas –
Local time“

Umelkyňa Danielle de Picciotto
predstaví v animovanom filme 
opätovné zjednotenie Európy 
formou tanca.

15.00stena LEDProjekt 
umeleckého filmu
„Tanec hviezd“

časmiesto
Bod programu/
účastníci



„20 rokov sloboby: Nemecko ďakuje“
Bratislava, námestie SNP
Program 21. jún 2009

Dokumentárny film od Evy
Štefankovičovej a Lea
Štefankoviča priblíži vývoj v 
ČSSR v roku 1990.

18.00stena LEDFilmové predstavenie 
„Všetci Spolu“

Umelec Stefan Koppelkamm 
fotografoval budovy, krajinu a 
ulice vo východnom Nemecku 
hneď po prevrate v roku 1989 
ako aj približne o 10 rokov 
neskôr.

17.00stena LEDDigitálna prezentácia 
výstavy fotografií
„Miestny čas – Local 
time“

Slovenská kapela patrí od čias
svojich hitov
"Hemeroidy","Niekto ti to povie
skôr než ja" a albumu "Derylov
svet", ktorý prekonal v 
predajnosti hranicu platinovej
platne k najslávnejším v 
krajine. Kapela, ktorá už
vystúpila v programe Eltona
Johna a Natashe Bedingfield
predstaví v koncerte pod holým
nebom najvyberanejší
slovenský rock.

20.30pódiumŽivý rockový koncert
„DESmod“

Falko Hennig: Berlínsky
spisovateľ, víťaz knižnej ceny
„Fünf Finger Buchpreis“ a 
spoluzakladateľ časopisu
„Svetová kronika“ sa stretne s 
najúspešnejším mladým
autorom Slovenska, ktorý
pravidelne publikuje v novinách
ZEIT a FAZ.
Stretnutie doplní premietnutie 
dokumentárneho filmu 
„Východný alebo západný 
preukaz“ od režiséra menom 
Chika Schultze-Rhonhof. Film 
priblíži o.i. vycestovanie 
Henniga do Rakúska cez 
Maďarsko v roku 1989. 

14.00pódium /
stena LED

Čítanie

Falko Hennig a 
následný pódiový 
rozhovor s Michalom
Hvoreckým

Filmové predstavenie 
„Východný alebo 
západný preukaz“


