Szanowni Państwo,
Po raz 5 w Polsce zapraszamy na Festiwal Frankofonii, gdzie różnorodne formy ekspresji artystycznej i
intelektualnej, pochodzące z krajów, których wspólnym mianownikiem jest język francuski, uświetnią
marcowe wieczory. Festiwal Frankofonii co roku przybliża nas i okazale prezentuje bogactwo kulturowe 84
krajów frankofońskich. Pragniemy, aby ta cykliczna widowiskowa impreza artystyczna odbiła się głośnym
echem wśród szerokiej publiczności, jako niosąca rozległe wartości poznawcze różnych kultur, mających
wspólną cechę probierzy francuskiej.
Program: Festiwal Frankofonii to wachlarz wydarzeń z wielu dziedzin - spotkania literackie, przedstawienia
teatralne, koncerty, konferencje, inicjatywy edukacyjne i językowe oraz pokazy filmów, a wśród nich
nominowany do Oskara i Cezara - 3 nagrody i 6 nominacji - animowany film „Nazywam się Cukinia”
szwajcarskiego reżysera Claude Barras, czy „Zupełnie Nowy Testament” - belgijska komedia z udziałem
Catherine Deneuve, koncert w Teatrze Kamienica „Dalida – chant d’amour”, który przeniesie nas w świat
najsłynniejszych francuskich piosenek, wielkie frankofońskie tournée w 15 miastach Polski spektaklu „La
Grève des Becs” - „Bunt Żółtodziobów”, czy dokument rumuński „W poszukiwaniu utraconego ojca”,
kanadyjski film „Mama”, ciekawe spotkanie z Tadeuszem Kantorem w Mediatece Instytutu Francuskiego na
wystawie malarstwa “Autour de Tadeusz Kantor” autorstwa Hanny Szoll otwierające Festiwal, a także
wykład w Ambasadzie Luksemburga, profesora Uniwersytetu Luksemburga - Franka Wilhelma na temat
frankofońskiej literatury Wielkiego Księstwa. Więcej informacji o programie Frankofonii w Warszawie oraz
w innych miastach Polski na stronie internetowej: www.frankofoniapolska.pl/program.
Czym jest Frankofonia? Sam termin został utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Onésime
Reclus, oznaczając wspólnotę ludzi i państw posługujących się językiem francuskim, obecnie przekształconą
w organizację międzynarodową OIF (Międzynarodowa Organizacja Frankofonii) zrzeszającą 84 państwa,
położone na pięciu kontynentach, z czego 52 to członkowie tej organizacji, a 32 – w tym Polska – to
obserwatorzy. To w sumie 1 miliard osób!
Organizatorzy: Ambasady: Demokratycznej Republiki Konga, Francji, Kanady, Luksemburga, Libanu,
Maroka, Rumunii, Szwajcarii, Tunezji, Senegalu Przedstawicielstwo Walonii-Brukseli, oraz 2 instytuty:
Instytut Francuski w Polsce i Rumuński Instytut Kultury.
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