Regionální filmové kanceláře a lokální filmové festivaly
– Jak úspěšně pracovat s místním publikem a veřejností
29. května 2017, 10.00 – 16.00 hodin
Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778
10.00 – 10.30

registrace

10.30 – 12.00

Co jsou regionální filmové kanceláře a co dělají, situace v ČR
Úvod: Nela Cajthamlová (Czech Film Commission)

1. Filmové
kanceláře
a veřejnost
jako spoluhráč

Přínosy audiovizuální produkce pro region – přímý ekonomický efekt a sekundární efekty, čísla a jak je
interpretovat
Prezentace: řečník bude upřesněn
Filmová kancelář Liberec – význam a příklady úspěšné komunikace s veřejností v práci
filmové kanceláře
Případová studie: Pavlína Kuchtová (Liberec Film Office)
Komunikace s veřejností – výsledky, úspěchy, výzvy
Panelová diskuze: Pavlína Kuchtová (Liberec Film Office), regionální novinář (bude upřesněn),
Jan Novotný (producent Maya Production, TV film Marie Terezie), lokační manažer (bude upřesněn)
Moderuje Ludmila Claussová (Czech Film Commission)

12.00 – 12.45

přestávka na oběd

12.45 – 14.15

Typologie festivalů, kina a filmové přehlídky
Úvod: Pavlína Kalandrová (Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA)

2. Filmové
festivaly
a kina
– veřejnost
jako publikum

Přínosy filmových festivalů, kin a audiovizuální tvorby z hlediska kulturního plánování
a strategického rozvoje měst
Prezentace: Jakub Deml (Kvas)
Městská kina Uherské Hradiště – úspěšná práce s lokálním publikem
Případová studie: Josef Korvas (Městská kina Uherské Hradiště)
Práce s publikem – výsledky, úspěchy, výzvy
Panelová diskuze: Markéta Pášmová (MFF Zlín), Kateřina Pešatová (Magistrát města Zlína), Josef Korvas
(Městská kina Uherské Hradiště), Přemysl Martínek (Rada Státního fondu kinematografie)
Moderuje Pavlína Kalandrová (Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA)

14.15 – 14.30

přestávka na kávu

14.30 – 16.00

Natáčení a filmové akce jako výzva a příležitost pro místní sektor služeb
Úvod: Ludmila Claussová (Czech Film Commission)

3. Hospitality
– vstřícnost
místního
sektoru služeb

Výzvy „filmové“ spolupráce a komunikace veřejné správy s místními podnikateli a organizacemi
Prezentace: řečník bude upřesněn
Filmová kancelář Zlínského kraje a její cíle v oblasti hospitality a místního sektoru služeb
Prezentace: Jindřich Motýl (Zlín Film Office)
Město Plzeň – úspěšné modely spolupráce s místními podnikateli v rámci kulturních akcí
Případová studie: Jana Komišová (Magistrát města Plzně)
Příklady z praxe – komunikace, úspěchy, výzvy
Panelová diskuze: Magdaléna Hladká (Zlín Film Office), Jana Komišová (Magistrát města Plzně),
Jiří Dědek (Lázně Luhačovice), filmový producent/režisér (bude upřesněn)
Moderuje Ludmila Claussová (Czech Film Commission)

16.00

ukončení konference

Účast na konferenci je zdarma.
Potvrzení účasti zasílejte do 19. 5.
na email media@kreativnievropa.cz.
Program konference je zveřejněný také na webech
www.zlinfest.cz a www.mediadeskcz.eu a bude průběžně
upřesňován a doplněn o profily řečníků.

