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ČTVRTEČNÍ PROGRAM FESTIVALU OSLAVÍ FRANCOUZSKOU
KINEMATOGRAFII
Na francouzskou notu vás v předposlední den naladí 56. Mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež. Festivalové Soirée oslaví francouzskou kinematografii, a tak nebudou
chybět melodie z jejích filmů v novém aranžmá Filharmonie Bohuslava Martinů či šansony
Malaurie Duffaud. Filmová hudba zazní i na náměstí Míru, tentokrát v podání dechového
orchestru. A na červeném koberci přivítáme mezi hvězdnými hosty také Dagmar
Havlovou.

HLAVNÍ BODY ČTVRTEČNÍHO PROGRAMU:
CO SI NENECHAT UJÍT V KINĚ
Rauf - příběh první lásky devítiletého chlapce z kurdské vesnice uprostřed nehostinných hor.
Každodenní život obyvatel je obklopen na první pohled neviditelnou, ale stále neukončenou
válkou, která ovlivňuje zdejší atmosféru. Vyprávění staví na kontrastu barev – šedá pro
válku a růžová pro dětskou lásku.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6260
CO SE DNES HRAJE V LETNÍM KINĚ
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti – americký film o střetu dvou komiksových
superhrdinů. A zatímco mezi sebou Batman a Superman válčí, vynořuje se hrozba, která
představuje pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí než kdy v minulosti.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6796
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE
Festivalové Soirée – Vive la France! - párty ke Dnům francouzské kinematografie.
Komponovaný pořad obsahující premiéru nových aranží francouzské filmové hudby v podání
Filharmonie Bohuslava Martinů, recitál šansoniérky Malaurie Duffaud, taneční vystoupení
Jana Ondera a Lucie Hunčárové. Začátek v 19:00 hod na platformě 14|15 Baťův institut.
Mydy Rabycad – koncert elekroswingové kapely začíná na Open Air Place ve 20:30 hod
KDO SE PŘEDSTAVÍ NA ČERVENÉM KOBERCI?

Přijďte se tváří v tvář potkat se známými osobnostmi. Dnes by se na červeném koberci měly
procházet zahraniční delegace k filmům Rauf, Odvážnému štěstí přeje, Ahoj, Jelene!, Je čas
jít spát, Phantom Boy, Na cestě do školy či Hřiště. Na červeném koberci se objeví také
hvězdy českých filmů Dagmar Havlová, Marek Vašut, Chantal Poullain, Danica Jurčová a Jan
Cina. Pokračovat pak budou na neformální debatu Filmžurnál moderovanou Vladimírem
Krocem.
JAKÝ AUTOGRAM MOHU DNES ZÍSKAT?
Přijďte si v 16 hodin do galerie Zlatého jablka pro autogram od moderátorů Zlín Film
Festivalu Dany Morávkové, Jana Čenského, Josefa Poláška, Romana Vojtka, Markéty
Hrubešové, Martina Hrdinky a Jirky Hadaše.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH
Divadelní zóna – v rámci programu ZUŠKA? ZUŠKA! od 14:00 hod zahrají děti ze ZUŠ
Kunovice Operetky autorů Uhlíře a Svěráka Tři bratři a Budulínek.
Literární zóna - od 9:30 hod v Krajské knihovně Františka Bartoše představí Miloš
Kratochvíl, oblíbený a velmi čtený spisovatel pro děti, svou novou, překvapivou knihu Zajatci
stříbrného slunce, která získala cenu Zlatá stuha 2016 za text i jednu z cen ankety Suk –
čteme všichni. Od 12:00 následuje autogramiáda autora.
Festivalový zámek – Den s Fakultou humanitních studií UTB – tvořivé dílničky, scénická
čtení z pohádek Miloše Macourka, hrátky s angličtinou, Večerníčkova diskotéka.
Vernisáž – Petr Sirotek - „Paříž a její kavárny“ - v 17:00 hod v Kavárně Továrna, za účasti
autora. Petr Sirotek je známý český fotograf a kameraman, letos slaví významné životní
jubileum.
Výstava – unikátní výstava Orbis Pictus Play Zlín v zámku představí více než 60
interaktivních objektů rozvíjejících imaginaci a fantazii.
Náměstí Míru – od 17:00 koncert filmových melodií Velkého dechového orchestru města
Zlína.
Francouzská ulička – prodejní ulička s francouzskými specialitami, v pěší zóně mezi
náměstím Míru a tržištěm Pod Kaštany.

CO MĚ NAUČÍ FILMLAB?
Ve čtvrtek zjistíte, jak se stát dabérem nebo jak se dělají triky v televizním virtuálním studiu.
Na besedu s VIP zavítají Young Stars Daphné Patakia (Řecko), Kacey Mottet
Klein (Švýcarsko) a Jackson Bews (Velká Británie).
Více informací o programu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/25495-film-lab-2016
FILM INDUSTRY NEJEN PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY
Děti a mládež v digitálním věku: Budoucí role televize – mezinárodní konference
organizovaná Českou televizí na téma mediální prostor, obsah a formát televizního vysílání v
ČR a v zahraničí. Moderuje Jakub Železný, začátek ve 13:00.

