TISKOVÁ ZPRÁVA
25. 5. 2017
ZLÍNSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL ZAČÍNÁ, DO MĚSTA PŘINÁŠÍ REKORDNÍ MNOŽSTVÍ ZÁBAVY
Zlín – V pátek 26. května zahajuje svým prvním dnem 57. ročník Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Zlín zaplaví nabídka filmového a doprovodného
programu, ze kterého si vybere opravdu každý. Zahajovací projekcí festivalu je premiéra
dokumentu o legendě českého filmu Hermíně Týrlové. V koncertní zóně vystoupí Xindl X, letní
kino promítne muzikál La La Land oceněný šesti Oscary.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRVNÍHO DNE:
Slavnostní zahájení 57. ZFF pro děti, Golden Apple Cinema od 10 hodin
- úvodní ceremoniál festivalu pro dětské diváky, následuje zahajovací švédský film Vzhůru do
vesmíru. O filmu: Pottan by měla trávit prázdniny u poníků na farmě, ale shodou okolností se ocitne
v recyklačním dvoře. Zde se stává součástí tajné vesmírné mise.
Slavnostní zahájení 57. ZFF pro dospělé, Kongresové centrum od 20 hodin
- úvodní ceremoniál festivalu s projekcí dokumentu o Hermíně Týrlové. Součástí večera bude i křest
DVD s filmy Hermíny Týrlové, které vydává Národní filmový archiv společně s Nadačním fondem
FILMTALENT ZLÍN a Zlín Film Festivalem.
Zahajovací ohňostroj, náměstí T. G. Masaryka od 22 hodin – velkolepá, tradiční součást prvního
festivalového dne.
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Sebbe (Švédsko/Finsko, 2010) - Sebbemu je patnáct a žije s matkou v bytě, který je skutečně velmi
malý. Sebbe. Uteče na smetiště a v jeho rukou začnou ožívat mrtvé věci. Více informací k filmu
naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7729
Film osobně uvede hlavní hrdina švédský mladý herec Sebastian Hiort af Ornäs, který se do Zlína rád
vrací. V roce 2013 zde byl jako delegace k vítězi Evropské ceny pro nejlepší evropský debut Něha
(Broken Hill Blues).
Chytrá malá Lota 2 (Švédsko, 1993) - O pětileté Lotce její otec rád říká, že je tvrdohlavá jako mezek.
A taky že ano. Volné pokračování Chytré malé Loty, filmu podle románu Astrid Lindgrenové. Více
informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7741
Ronja, dcera loupežníka (Švédsko/Norsko, 1984) - Ronja se narodila za velice bouřlivé noci
loupežnickému vůdci Mattisovi. Za té bouřky hrom uhodí do Mattisova hradu a rozlomí ho napůl. Po
letech se v druhé půlce hradu usadí nepřátelská banda loupežníků s vůdcem Borkou, kterému se
stejné noci jako Mattisovi narodil syn Birk. Více informací k filmu naleznete zde:
http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7740
Film uvede švédská režisérka Catti Edfeldt, která na něm spolupracovala jako pomocná režisérka a
letos zasedne v hlavní porotě Zlín Film Festivalu.
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
La La Land - V Los Angeles, městě plném nadějí a hvězd, Sebastian náhodou potkává Miu a spolu se
vydávají daleko za hranice stereotypní každodennosti – do pohádkové země splněných snů La La
Landu. Více o filmu na http://www.zlinfest.cz/program-detail?id=7904
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:

Vernisáž výstavy Mexické fotografování a filmování Alexandra Hackenschmieda 1940, Alternativa
– kulturní institut Zlín od 17 hodin
- autorská výstava unikátních fotografií z roku 1940 představí dílo jedné z nejvýznamnějších
osobností české filmové a fotografické avantgardy.
Xindl X, Koncertní zóna od 19:30 hodin
- koncert známého českého písničkáře, známého především díky svým písním Anděl a Dysgrafik. Do
Zlína svým fanouškům veze novou sestavu kapely.
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Novinkou je Festival Café na Náměstí Míru, určené k neformálním diskusím Vladimíra Kroce se
zajímavými festivalovými osobnostmi, v pátek s herečkou Aňou Geislerovou.
Na autogramiádě ve Zlatém jablku můžete od 16 hodin získat podpisy festivalových porotců, mezi
nimiž budou Klára Issová, Vica Kerekes a Juraj Nvota.
Po červeném koberci před Kongresovým centrem se v 17 hodin projdou Aňa Gaieslerová, Lenka
Krobotová, Ondřej Bank, delegace k filmu Vzhůru do Vesmíru a další.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Festivalový zámek – v Galerii Václava Chada probíhá retrospektivní výstava obrazů oskarového
výtvarníka Theodora Pištěka. Po dobu festivalu otevřeno denně od 10 do 17 hodin.
Relax gastro zóna v Sadu Svobody – v Domě České televize se můžete podívat, jak probíhá
opravdové televizní natáčení nebo nahlédnout do studia Zpráviček, od 10 do 19 hodin.
Náměstí Míru – Vesnička tvůrčích dílen. Tvořivé dílny, soutěže, kvízy a další zábava pro děti. Denně
od 10 do 19 hodin.
Divadelní zóna v parku Komenského – Divadlo oProti ze slovenské Senice zahraje od 19 hodin Nebe
na zemi, hudební komedii s písněmi Jaroslava Ježka z her Voskovce a Wericha.
Novinkou v Divadelní zóně je Filmové piano v Šapitó, ve kterém se budou ve vybraných dnech
promítat staré grotesky Charlieho Chaplina doprovázené živou klavírní hudbou, v pátek od 15 do 16
hodin a od 20 do 21 hodin.
Altán - centrum bezpečnosti, v parku Komenského od 9 do 17:30 hodin – projekt zábavné
bezpečnostní prevence, který připravil Zlín Film Festival pro děti ve spolupráci se studenty Fakulty
humanitních studií UTB ve Zlíně, v parku Komenského od 9 do 17:30 hodin.
Festivalová ulička – stánky v ulici spojující náměstí Míru a zámek jsou otevřeny denně od 10 do 22
hodin. Od 18 do 21 hodin zahajuje letošní taneční lekce populární Tančení v ulicích.
20. salon filmových klapek – autorsky ztvárněné klapky jsou vystaveny ve foyer Kongresového
centra od 9 do 19 hodin. Retrospektivní výstava panelů s fotografiemi všech klapek z let 1998 –
2017 probíhá v U13 – Univerzitním centru od 9 do 19 hodin.
Filmové ateliéry – Ludmila Zemanová. Ukázky originálních výtvarných návrhů z filmů vyrobených ve
Zlíně, režisérky, výtvarnice a ilustrátorky Ludmily Zemanové, ve Velkém ateliéru na Kudlově od 10 do
17 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Jak vznikal Hurvínek a kouzelné muzeum? Nový český film se Spejblem a Hurvínkem ve 3D, který
vznikal více než 8 let, představí jeho autoři v rámci odborné sekce Film Industry v malém sále
Kongresového centra od 16 do 17 hodin. Teaser můžete zhlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=0aJcT14AFYM
Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu! Po dobu festivalu ji najdete v sekci FilmLab v prostorách 1.
patra U13 - Univerzitního centra od 9 do 17 hodin.

Více informací k programu na www.zlinfest.cz
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