OHLASY HOSTŮ
NA
57. ZLÍN FILM FESTIVAL 2017

TOBIAS WIEMANN
Německo
Filmový režisér, držitel Zlatého střevíčku za nejlepší film pro děti „Amélie a
horský zázrak“ na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Magické dny ve Zlíně! Návštěva Zlín Film Festivalu byl úžasným zážitkem. Nikdy
předtím jsem neviděl tak nadšené publikum. Našim posláním je o děti pečovat a
naslouchat jim. Zlínský festival obojí dělá perfektně a díky své pohostinnosti,
profesionalitě a přátelské atmosféře je mým oblíbeným festivalem.

ALAIN GSPONER
Švýcarsko
Filmový režisér (Heidi, děvčátko z hor), člen hlavní poroty pro hraný film pro děti
a mládež na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Velmi jsem si pobyt ve Zlíně užil. Byl jsem na mnoha festivalech, ale Zlín Film
Festival je opravdu výjimečný. Celé město žilo festivalem – každé náměstí, každý
park, na každém rohu se slavil tento filmový svátek. Úroveň filmů v mládežnické
sekci byla mimořádná. Každý film mohl vyhrát. Všechny byly silné a bylo velmi
těžké vybrat jediného vítěze.

LINDE FRÖHLICH
Německo
Umělecká ředitelka Nordic Film Days v Lübecku, členka poroty ECFA na 57. Zlín
Film Festivalu 2017
Zlín je výjimečné město plné historie, tradice a architektury, a já jsem zde strávila
krásné „letní“ dny. Až budu vzpomínat na léto 2017, vzpomenu si na Zlín. Ze
všeho nejvíc na skvělé lidi, které jsem zde potkala. Byli tak přátelští a oddaní své
práci. Díky jejich úsilí jsme se cítili skvěle a festival byl úspěšný a velmi dobře
zorganizovaný. Měl příjemnou atmosféru a především vysoce kvalitní program,
který bude mou inspirací při dalším ročníku našeho festivalu v Lübecku.

MARJO KOVANEN
Finsko
Členka poroty ECFA na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Byla to naprosto skvělá příležitost strávit nádherný týden v krásném městě Zlín.
Byla jsem obklopená výjimečnou historií, filmovou tradicí a současnou filmovou
kulturou. Bylo úžasné navštívit tak velký festival, který se venuje dětskému filmu
a který je organizován s takovým nadšením a kvalitou.

DANIEL HUTTLESTONE
Velká Británie
Herec (Bídníci, Čarodějný les, London Town), Young Star na 57. Zlín Film
Festivalu 2017
Mnohokrát děkuji za vaši podporu. Velmi jsem si Zlín užil a rád se budu na
festival vracet.

ROK GOVEDNIK
Slovinsko
ředitel Vzdělávacího institutu Vizo a filmového festivalu Eye on Film Festival, člen
poroty pro studentské filmy Zlínský pes na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Když jsem v roce 2015přijel na zlínský festival poprvé, nadchnul mě na první
pohled. Skvěle zorganizovaný, naplněný bohatým programem pro děti a filmové
profesionály. Různorodost festivalového programu je každý rok tou nejlepší
inspirací pro přípravu mého vlastního festivalu pro děti a mládež ve Slovinsku.
Uprostřed toho vystupuje ten nejlepší festivalový tým, který je nadšený, plný
energie, přístupný a velmi blízký k festivalovým hostům. Pro všechny tyto důvody
je pro mě Zlín Film Festival nejlepší festivalovou základnou, kde se cítím dobře a
vždy vítán. Ať žije Zlín Film Festival!

ELLA LEMHAGEN
Švédsko
Filmová režisérka (Tsatsiki, maminka a policajt, Okamžitý nápad), host sekce Dny
švédské kinematografie
Bylo pro mě ctí být pozvána na tak respektovaný festival jakým je Zlín Film
Festival. Velmi jsem si to ve Zlíně užila, jak na projekcích, tak na dalších akcích.
Potkala jsem spoustu kolegů a nových přátel z celého světa. Děkuji mnohokrát a
doufám, že se do Zlína ještě vrátím.

KIRSTEN CARTHEW, DEVERY JACOBS
Kanada
Filmová režisérka (Půlnoční slunce)
Herečka (Verše pro démony, Půlnoční slunce), Young Star na 57. Zlín Film
Festivalu 2017
Jménem týmu filmu Půlnoční slunce ráda bych poděkovala za uvedení našeho
filmu na 57. ZFF a rovněž za pozvání mě a hlavní herecké představitelky Devery
Jacobs do Zlína. Festival zcela předčil všechny očekávání. Program byl fantastický
a potkali jsme spoustu talentovaných filmařů z celého světa. Zlínský festival má
svůj kredit zkušeností. Vše je skvěle organizované. Já i Devery jsme byly v České
republice a byla pro nás velká čest reprezentovat film a rovněž taky
Severozápadní teritoria v Kanadě. Všichni, od vedení, přes dramaturgy, řidiče až
po dobrovolníky jsou úžasní.

ALICE SCHMID
Švýcarsko
Režisérka dokumentárních filmů (My děti od hory Napf), členka poroty pro
Evropské debuty na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Pro každého režiséra je snem být pozván na nejstarší dětský filmový festival na
světě. Na festival s tak krásnou cenou jako je Zlatý střevíček.

PRITHVI KONANUR
Indie
Filmový režisér (My děti ze stanice Beznaděj)
Na festivalu jsem cítil výjimečnou energii. Skutečnost, že se koná ve městě
s fascinující historií spojenou se značkou Baťa, ho činí ještě úžasnější. Jsem
šťastný, když vidím děti, které se baví a oslavují filmy. Přeji festivalu do budoucna
jen to nejlepší.

DANIEL BERGMAN
Švédsko
Filmový režisér (Nedělňátka, Nebojácná Kajsa), host sekce Dny švédské
kinematografie
Pohostinnost, laskavost a skvělá péče o mě a mou dceru. Děkujeme zlínskému
festivalu za pozvání na jeho 57. ročník.

MIRA FORSELL
Švédsko
Dětská herečka (Vzhůru do vesmíru), host sekce Dny švédské kinematografie
Ve Zlíně byla velká legrace. Jsem velmi pyšná a ráda, že můj film Vzhůru do
vesmíru byl součástí Zlín Film Festivalu. Byla jsem zde s maminkou a měly jsme se
moc hezky. Velmi dobře se o nás starali. Užívala jsem si různé programy pro děti,
například ty v parku nebo nádhernou ZOO. Doufám, že se brzy znovu uvidíme.

SLÁVEK HORÁK
Česká republika
Filmový režisér (Domácí péče), člen poroty pro Evropské debuty na 57. Zlín Film
Festivalu 2017
Báječně jsem si to užil a bylo to naprosto skvělé, se vším všudy. Celý ten čas byla
jedna nádherná dovolená. Vůbec jsem netušil, že je festival takhle velký a takhle
výborně zorganizovaný! A má takhle skvělé filmy! Kdykoliv rád přijedu znovu.

EFIM GRABOY
Izrael
Filmový režisér, držitel ocenění za Nejlepší studentský dokumentární film
„Neznámý voják“ v sekci Zlínský pes na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Včera jsem se procházel ulicemi mého rodného Tel Avivu a najednou jsem se
začal smát, protože jsem si vzpomněl na jeden ze dnů strávených ve Zlíně.
Kdykoliv myslím na ty dny, jsem šťastný člověk. Ten večer byl můj poslední ve
Zlíně. Po týdnu plných emocí jsem si v jukeboxu na hotelu Moskva vybral svou
oblíbenou píseň a začal samotný tančit. V tu chvíli jsem byl nevýslovně šťastný.
Za tento moment vám nesmírně děkuji. Chtěl bych vyjádřit velkou vděčnost Zlín
Film Festivalu a lidem, kteří jej připravují. Návštěva mne inspirovala osobně i
profesionálně. Zlín bude navždy v mém srdci a doufám, že se sem brzy vrátím.

NATALIE MINNEVIK
Švédsko
Herečka (Elina), host sekce Dny švédské kinematografie
Cítila jsem se jako host v tomto krásném městě velmi vítána. Kamkoliv jsem šla –
festivalová centra nebo město – setkávala jsem se s krásou a laskavostí.
Vzpomínky na Zlín Film Festival zůstanou v mém srdci. Budu si pamatovat
otevřenou a inspirující atmosféru, úžasný gala večer a všechny mé nové přátelé,
které jsem zde potkala.

DAGMAR PETRICK
Německo
Členka Ekumenické poroty na 57. Zlín Film Festivalu 2017

Návštěva 57. ročníku Zlín Film Festivalu byla kouzelným zážitkem, který nás zcela
obohatil. Děkujeme za tyto vzácné dny plné skvělých filmů, vysoce profesionální
organizaci, srdečné přivítání, vzrušující atmosféru v celém městě. Festival přivedl
celý svět do Zlína a ten svět to tu miluje. Děkuji mnohokrát a hodně štěstí do
budoucnosti.

JURAJ NVOTA
Slovensko
Filmový režisér (Jak jsme hráli čáru), člen hlavní poroty pro hraný film pro děti a
mládež na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Som Vám vďačný za pozvanie a ďakujem za infúziu mladých inšpiratívnych filmov
a za veľa nových priateľstiev. Váš festival má skvelú atmosféru a to čo robíte pre
jeho účastníkov nemá vo svete obdobu. Prajem Vám a festivalu veľa lásky a
dorozumenia.

PETER MACHEN
Velká Británie
Scénárista, herec (Jsem Charlie), držitel Zlatého střevíčku za nejlepší film pro
mládež „Jsem Charlie“ na 57. Zlín Film Festivalu 2017
Má návštěva ve Zlíně byla fantastická. Od zlínského festivalu by se mnozí mohli
učit. Bylo skvělé vidět celé město žít festivalem a pozitivní atmosféru všude
kolem. Často se stává, že se na filmy pro děti a mládež nahlíží z odlišné
perspektivy. Ve Zlíně tomu tak není. Cítil jsem, že se opravdu jednalo o oslavu
filmu, příběhu a filmové odbornosti. Kvalitu filmů byla velmi vysoká a mnohdy se
jednalo o velmi náročnou tématiku. Filmová tvorba pro děti a mládež mi je mé
kariéře velmi blízká a vím, že je třeba dětem naslouchat. Akce jako je zlínský
festival jsou velmi důležitou platformou. Fakt, že jsme vyhráli Zlatý střevíček za
náš filmový debut Jsem Charlie, bylo úžasné překvapení. Kdykoliv jsme přijati na
festival, je to vzrušující, protože to znamená, že noví diváci uvidí váš film,
kterému jste věnovali tolik času, úsilí a lásky. Vaše cena byla opravdovou
třešničkou na dortu. Dává nám to energii, přesvědčení a sílu do dalších filmů. Jste
velkou inspirací. Podporujete a bojujete za mládež. Dáváte jim hlas a příležitosti.
Velmi mnohokrát vám děkuji, že jste nám dali příležitost. Doufám, že se brzy
vrátím. Buďte stejně tak úžasní jako jste teď.

