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DO ZLÍNA PŘIJEDE REŽISÉR DANIEL BERGMAN
Zlín – Filmový festival dnes poctí svou návštěvou švédský režisér Daniel Bergman, syn slavného
Ingmara Bergmana. V rámci Dnů švédské kinematografie uvede svůj film Nebojácná Kajsa,
natočený na motivy krátké povídky Astrid Lindgrenové. V pondělním programu je kromě řady
zajímavých filmů i pestrého doprovodného programu také vyhodnocení výtvarné soutěže zrakově
postižených dětí Radost tvořit nebo odborný seminář Dítě v krizi. Nadace Filmtalent Zlín bude
rozdělovat podporu studentským filmům.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ČTVRTÉHO DNE:
Projekce filmu Nebojácná Kajsa režiséra Daniela Bergmana, Golden Apple Cinema od 17:30
- film osobně uvede jeho režisér, syn význačného režiséra Ingmara Bergmana. O filmu: Kajsa ráda
chodí s babičkou na náměstí prodávat cukrovinky. Jednoho dne však babička nemůže na nohy. A tak
si musí Kajsa s prodejem lízátek poradit sama. Film byl natočen na základě krátké povídky Astrid
Lindgrenové. Více informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=8109
DALŠÍ FILMOVÉ TIPY:
Vzhůru do vesmíru! (Švédsko, 2016) - Pottan by měla trávit prázdniny u poníků na farmě, omylem se
ale ocitne v recyklačním dvoře. Zde se však stává součástí tajné vesmírné mise. Více informací k
filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7866
Kamenné srdce (Island, 2016) - Pohled do života dvou dospívajících chlapců ve vzdálené rybářské
vesnici na Islandu. Citlivý a komorní příběh je jako mozaika složen z mnoha důležitých životních
témat: vztahu mezi rodiči a dětmi, života v odlehlé vesnici, první lásky, probuzení puberty a
sexuality, ale také přátelství. Více informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/filmdetail?id=7848
Projekci uvede osobně jeden z hlavních představitelů, mladý herec Baldur Einarsson.
Našeptávači (Norsko, 2016) - Filmové dobrodružství o dospívání, životním prostředí a původním
obyvatelstvu Norska. Ústřední postavou příběhu je mladá domorodá dívka, která se narodila, aby
pokračovala v tisícileté tradici svého etnika. Více informací k filmu naleznete zde:
http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7396
Dokumentární film představí jeho režisér David Kinsella.
Tsatsiki, maminka a policajt (Švédsko, 1999) - Osmiletý chlapec přezdívaný Tsatsiki žije se svojí
matkou rockovou zpěvačkou ve Stockholmu. Nikdy se nesetkal se svým otcem. Ale když není k
dispozici pravý otec, což takhle se poohlédnout po nějakém, kterého by si vybral sám Tsatsiki? Více
informací k filmu naleznete zde: http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=7714
Pozvání přijala režisérka Ella Lemhagen, která zde film osobně uvede.
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Kong: Ostrov lebek - Strhující dobrodružný film vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, vojáků
a dobrodruhů, kteří se spojili, aby prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako krásný, ostrov kdesi
v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy. Jejich cesta za poznáním se mění v boj o přežití a útěk
z prapůvodního Ráje, ve kterém není pro člověka místo.
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Radost tvořit, velký sál Kongresového centra od 13 hodin

- Slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní výtvarné soutěže zrakově postižených dětí na téma „Až mi
bude dvacet“.
Seminář Dítě v krizi, hotel Moskva, od 12:30 do 17 hodin
- odborný seminář na podporu multidisciplinární spolupráce na regionální, národní i mezinárodní
úrovni má letos název "Dětský svět v souvislostech…". V rámci semináře bude představen film Jakub
režiséra Davida Vignera věnovaný problematice domácího násilí a divadelní představení Jsi USER.
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Ve Festival Café na Náměstí Míru ve své talk show přivítá v 15 hodin Vladimír Kroc režiséra Karla
Smyczka.
Od 16 hodin na autogramiádu do Zlatého jablka přijdou herci Ondřej Pavelka, Pavel Nový.
Na červeném koberci před Kongresovým centrem se v 17 hodin fanouškům představí české a
zahraniční osobnosti ze světa filmu. Do Filmžurnálu, který následuje od 17:30, účast přislíbila Magda
Reifová.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Festivalový zámek – NaFilm - Interaktivní instalace filmového muzea NaFilm, filmové workshopy, od
14 do 19 hodin
Relax gastro zóna v Sadu Svobody - Gastro přednáška Jedlé květy (od 15:30), gastro workshop
Zasaď si svoji bylinku (od 17 hodin).
- Písničkobraní - Majda Reifová, Petr Vacek a jejich veselý pořad s písničkami a scénkami pro malé i
velké, v Domě a stage České televize od 12 a od 16 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 – Kabaret na cestách aneb hlavně nesmí býti smutno! Hudebně-divadelní pásmo, ZUŠ Hulín, od 16:45 hodin. Restaurant u Slona - Divadlo Opona Zlín, od
19 hodin.
Altán - centrum bezpečnosti – projekt zábavné bezpečnostní prevence dnes na téma „V přírodě“.
Děti budou vyrábět jednoduchý dalekohled, zjistí, jaké věci je potřeba sbalit do batohu na výlet,
vyrobí si náramek, který jim pomůže najít cestu domů, od 9 do 17:30 hodin.
Koncertní zóna – Koncert kapely Reggay, od 19:30 hodin.
Festivalová ulička – stánky v ulici spojující náměstí Míru a zámek jsou otevřeny denně od 10 do 22
hodin. Tančení v ulicích v pondělí dostojí svému názvu a bude vyučovat street dance.
Filmové ateliéry – Kabinet filmové historie. Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských
ateliérů. V expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke
zlínským filmům, stejně jako osobní předměty tvůrců. Ve 28. budově, od 10 do 18 hodin.
Literární zóna ZLATÁ STUHA - tipy na kvalitní čtení pro děti i mládež. Pro děti i dospělé jsou
připravena autorská čtení a workshopy, v Krajské knihovně Františka Bartoše, od 9 do 19 hodin.
Zlaté jablko – Škola kouzel Jirky Hadaše, od 17:30 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF:
Soutěž o finanční podporu vizuálním a audiovizuálním projektům - Finální prezentace
nejúspěšnějších projektů před odbornou porotou. Mezi vítěze soutěže bude rozdělen výtěžek
z aukce 20. ročníku Salonu filmových klapek. Kongresové centrum, Malý sál, od 9 do 13:30 hodin.
Projekce projektů podpořených Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN - Promítány budou
dokončené projekty podpořené v roce 2016: Malá, Largo Lásko, Věci co mě se*rou, Třešňový strom,
Adalbert, Air. Kongresové centrum, Malý sál, od 14 do 16 hodin.

Tisková konference k připravovanému celovečernímu filmu Eliška a svět fantazie o nezbedné Elišce,
která si vymyslí pohádku, aby vyřešila problémy ve škole. Malý sál, od 17 do 18 hodin.
Více informací k programu na www.zlinfest.cz
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