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FESTIVAL „PRAHA SLYŠÍ NESLYŠÍCÍ“ V GALERII HARFA
VE ČTVRTEK 13. DUBNA 2017 PROBĚHNE V GALERII HARFA UNIKÁTNÍ
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL „PRAHA SLYŠÍ NESLYŠÍCÍ“. AKCE JE ZAMĚŘENA
NA PREZENTACI KULTURY ČESKÝCH NESLYŠÍCÍCH A SNAŽÍ SE PROPOJIT
JEJICH SVĚT SE SVĚTEM SLYŠÍCÍCH. UDÁLOST PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU
TÝDNE
DIVERZITY
ORGANIZOVANÉHO
FILOZOFICKOU
FAKULTOU
UNIVERZITY KARLOVY.
Multižánrový festival proběhne ve čtvrtek v Galerii Harfa mezi 14. a 18. hodinou.
Bohatým programem bude provázet Jaroslav Dušek společně s neslyšícími
moderátory. Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavých aktivit, které si užijí jak
neslyšící, tak i slyšící hosté. Po celou dobu festivalu budou na místě k dispozici
tlumočníci znakového jazyka.
Jednodenní festival nabídne návštěvníkům ukázky hudby tlumočené do českého znakového
jazyka, prezentace kurzů zajišťujících výuku českého znakového jazyka v Praze nebo
vystoupení řady osobností z komunity neslyšících. Ti se účastníkům festivalu budou snažit
přiblížit své životní příběhy.
Vedle hlavního programu bude pro všechny připraven projekt Živá knihovna, čtení pro děti
i dospělé, minikurzy znakového jazyka, zážitkové hry, pohádka O veliké řepě či interaktivní
výstava zaměřená na každodenní život sluchově postižených. Malí i velcí návštěvníci se dále
mohou těšit na komentované prohlídky DinoParku, tematický filmový koutek či velikonoční
dílny. Přijďte a nahlédněte do pro vás jinak skrytého světa.

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O 2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je
jediný v Praze a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně,
Ostravy a Vyškova. V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
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V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.

Pro více informací kontaktujte:
Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Petra Tomanová
E-mail: pr@onyxgroup.cz
Mobil: 605 882 660
www.onyxgroup.cz

