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ZÁVĚREČNÝ DEN FESTIVALU ROZDÁ OCENĚNÍ NEJLEPŠÍM FILMŮM A
TVŮRCŮM, ZLATÝ STŘEVÍČEK PŘEVEZME I DAGMAR HAVLOVÁ
Páteční program uzavře dění 56. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež
ve Zlíně. Na slavnostním galavečeru budou vyhlášeny nejlepší filmy oceněné odbornými i
dětskými porotami. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii převezme
herečka Dagmar Havlová. Doprovodný program vyvrcholí VIVA dnem a koncertem
zpěváka Voxela na náměstí Míru, na Open Air Place vystoupí Richard Müller.

HLAVNÍ BODY PÁTEČNÍHO PROGRAMU:
CO SI NENECHAT UJÍT V KINĚ
Chobotnice z II. patra – projekce za účasti Dagmar Havlové
(Pouze pro média - možnost focení Dagmar Havlové před projekcí filmu, při neformálním
setkání s dětskými diváky )
Sedmiletý Honzík a jeho o dva roky starší sestra Eva se s rodiči vypraví na nepříliš
povedenou dovolenou do Portugalska. Z pláže odnesou dva kousky záhadné hmoty, z níž si
vymodelují dvě malé chobotničky. Netuší, že hmota je živá a uprchla z vědeckovýzkumné
lodi profesora Georga, jehož tým ji objevil v mořských hlubinách.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6598
CO SE DNES HRAJE V LETNÍM KINĚ
Dánská dívka – Kodaň, dvacátá léta minulého století. Einar Wegener patří k nejlepším
dánským malířům své doby, jeho žena Gerda se sama snaží prorazit jako portrétistka. Einar
svolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečený do baletního kostýmu. Intenzivní spojení s
ženským elementem v něm rozpoutá emocionální zmatek.
Více informací k filmu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/film-detail?id=6796
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE
Tisková konference k ukončení 56. Zlín Film Festivalu – ve 13:00 v malém sále
Kongresového centra.
Richard Müller – koncert populárního slovenského zpěváka, The Best of jeho tvorby.
Začátek ve 20:00 hod na Open Air Place.
VIVA den – interaktivní program generálního partnera ZFF, od 13 až do 20 hod na náměstí
Míru. Navštivte např. Cirkus LeGrando se svým otevřeným šapitó, ve kterém je možné

vyzkoušet si na vlastní kůži nejrůznější disciplíny. Na programu jsou také ukázky uměleckého
kováře s dílnou pro děti, vystoupení devítiletého nadaného bubeníka Marka Hermana,
pohádky, šermířská klání ve francouzském stylu či ukázky agility. Na závěr je připravený
koncert zpěváka Voxela.
KDO SE PŘEDSTAVÍ NA ČERVENÉM KOBERCI?
Přijďte se tváří v tvář potkat se známými osobnostmi. Na závěr se po červeném koberci
projdou členové mezinárodních porot, kteří po celý týden hodnotili soutěžní filmy letošního
ročníku festivalu. Následně zavítají i do Filmžurnálu, neformální debaty moderované
Vladimírem Krocem.

JAKÝ AUTOGRAM MOHU DNES ZÍSKAT?
Přijďte si v 16 hodin do galerie Zlatého jablka pro autogram zpěváka Voxela.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH
Divadelní zóna – v rámci programu ZUŠKA? ZUŠKA! od 17:05 hod vystoupí držitelka dvou
Andělů, zpěvačka a hudebnice Jitka Šuranská, která je absolventkou krajské ZUŠ v Uherském
Hradišti. Následovat bude koncert talentovaného mladého hudebníka Marka Hermana a ZESWA-HOO Bandu.
Festivalový zámek – výstava Orbis Pictus Play Zlín. Unikátní výstava více než 60
interaktivních objektů, rozvíjející imaginaci a fantazii se zaměřením na kreativní poznávání
světa i sebe sama skrze vlastní smysly.
Výstava – hned dvě fotografické výstavy mapující historii zlínského filmu jsou k vidění v
Kongresovém centru. „Velké kino“ představuje klíčové momenty této významné stavby
zlínské architektury. „Pocta velikánům“ zachycuje tvorbu zakladatelů zlínského filmového
studia.

CO MĚ NAUČÍ FILMLAB?
Ve 12:00 na besedě s VIP zhodnotí průběh festivalu jeho prezident Čestmír Vančura. Více
informací o programu naleznete zde http://www.zlinfest.cz/25495-film-lab-2016
FILM INDUSTRY NEJEN PRO FILMOVÉ PROFESIONÁLY
Od 16.00 do 17.30 proběhne Masterclass s profesorem Paulem Wellsem, ředitelem
Akademie animace na Loughborough University a předsedou Association of British
Animation Collection. Paul Wells je významným teoretikem v oblasti animace, je autorem
řady studií, publikací a knih, z nichž nejznámější jsou například Understanding Animation,
The Animated Bestiary či Animation, Sport and Culture.

