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Vstup zdarma

Veranstaltungspartner | Partneři akce: Medienpartner | Mediální partneři: Projektpartner | Partneři projektu:

Více informací | Mehr Informationen: www.prager-literaturhaus.com

Akce probíhá v německém jazyce se simultánním tlumočením do češtiny | Die Veranstaltung fi ndet in deutscher Sprache statt 
und wird simultan ins Tschechische gedolmetscht

Michael Schneider (*1943), německý spisovatel, publicista, 
dramaturg, literární kritik a profesor fi lmové akademie je autorem 

řady prozaických textů, např. sbírky novel Die Traumfalle či 
divadelní frašky Völker leert die Regale refl ektující období „sametové 
revoluce“. Tentokrát bude číst ze svého nejnovějšího historického 

románu Das Geheimnis des Cagliostro (Cagliostrovo tajemství), 
věnovaného jedné z nejslavnějších a nejtajuplnějších postav 18. 

století, šarlatánu a kouzelníku, sebezvanému hraběti Cagliostrovi. 
A protože kouzelníkem je tak trochu i Michael Schneider, budou 

se v Řetězové možná dít věci!

Michael Schneider je druhým německým spisovatelem, který 
obdržel stipendium Pražského literárního domu určené 

zahraničním autorům a pobývá nyní v Praze.

Der deutsche Schriftsteller, Journalist, Dramaturg, Literaturkritiker 
und Professor der Filmakademie Michael Schneider (*1943) ist 
Verfasser von zahlreichen Prosatexten, z.B. der Novellensammlung 
Die Traumfalle oder der Theaterposse Völker leert die Regale, die die Ära 
der „samtenen Revolution“ refl ektiert. In Prag wird er aus seinem 
neuesten Roman lesen, Dem Geheimnis des Cagliostro, in dem er sich 
mit einer der berühmtesten und rätselhaftesten Persöhnlichkeiten 
des 18. Jahrhunderts auseinandersetzt, dem selbsternannten Magier 
und Scharlatan Graf Cagliostro. Und weil auch Michael Schneider ein 
Zauberer ist, werden Sie in der Řetězová wohl Ungeahntes erleben!

Im November hat Michael Schneider das Stipendium des Prager 
Literaturhauses für ausländische Schriftsteller erhalten und verweilt 
nun in Prag. 

am Dienstag, den 25. November 2008, um 18,30 Uhr
im Literární kavárna Řetězová | Řetězová 10 | Praha 1 
Eintritt frei

mit MICHAEL SCHNEIDERs MICHAELEM SCHNEIDEREM

 Uhlíř & Homola & spol.

Vás srdečně zve na lädt Sie herzlich ein zur
autorské čtení a diskusi Autorenlesung und Diskussion 


