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Divadlo Na zábradlí, TeatrNovogo Fronta, Michal Hrůza, PleaseTheTrees a mnoho
dalších- Letní filmová škola Uherské Hradiště představuje doprovodný program
Největší
nesoutěžní
filmový
festival
v
České
republice
je
na
vrcholu
41. ročníku, který se letos koná od 24. července do 1. srpna. Letní filmová škola Uherské
(LFŠ) nabízí divákům kromě filmů také bohatý doprovodný program:divadla, koncerty
a mnoho dalších aktivit. Návštěvníci se tak mohou těšit na kulturní zážitky nejen z filmového

příprav
Hradiště
výstavy
plátna.

Divadlo na Zábradlí a LFŠ vzdávají poctu Pavlu Juráčkovi
LFŠ se v sekci Zvláštní uvedení věnuje tvorběPavla Juráčka, který by letos slavil 80. narozeniny.
Tento český filmový režisér a scenárista byl výrazným představitelem české nové vlny 60. let. Kromě
projekcí snímků Postava k podpírání a Případ pro začínajícího kata se pak diváci mohou těšit
i na inscenaci Divadla Na zábradlíZlatá šedesátá aneb Deník Pavla J, která bude v rámci Filmovky
uvedena v úterý 28.7.Kniha, podle níž inscenace vznikla, nabízí nejen neobyčejně intimní vhled do
Juráčkovy osobnosti, do jeho vnímání světa a lidí kolem něj, ale i do atmosféry "zlatého věku naší
kinematografie". Zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku 2004 a obdržela ocenění Litera 2004
za nakladatelský čin. Vznikl podle ní i snímek Martina Šulíka Klíč k určování trpaslíků, který bude na
LFŠ také uveden. Hra Zlatá šedesátá aneb Deník Pavla Jzískala cenu AlfrédaRadoka za Inscenaci roku
2013.

Diváci uvidí, jak Putin lyžuje, fyzické básnictví či horkou taneční grotesku
Divadelní program zahájí v pátek 24. 7. jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské
zavražděné v roce 2006. Téma nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě
zpracovaloDivadlo Líšeň ve hře Putinlyžuje.V sobotu bude následovattak trochu kabaret z díla
Václava Hraběte, od jehož tragického úmrtí uplynulo už 50 let, aniž by jeho poezie zestárla o jediný
den. Divadlo NaHraně představí Hrabě 2.15: Bez dechu. Světové unikum uvedev neděli Malé
divadlo kjógenupři své realizaci japonských frašek kjógen v českém jazyce. Třetí den Filmovky se
tak diváci mohou těšit na japonskékjógenyVelké prádlo, Připoutaný k tyči a Horský asketa zlodějem
tomelů. V alternativním duchu se ponese i pondělí, kdy své fyzické básnictví přiblížíPetr Váša,který
vystupuje jak sólově, tak i za doprovodu své kapely a používá jako zvuk hru na tělo, hlas, pískání,
mlaskání, tleskání, luskání, údery do hrudi, břicha a stehen, dupání či pohyby v prostoru. Tradičních
loutek využijeve svém úterním představení Don Šajn souborBuchty a loutky.Monodrama herečky
Nataši Burger o mnoha polohách ženy diváci uvidí ve středu v představení Vlny v podání Divadla
Cylindr a v režii Hany Smrčkové. Novátorské metody reprezentujeve čtvrtek TeatrNovogo Fronta
ze St. Petersburgu v Rusku, přičemž nynější projekty jsou realizovány ve spolupráci s umělci z České
republiky, Německa, Izraele, Ruska či Maďarska. Mezinárodní soubor divadelní kritici označujíjako
"horkou taneční grotesku" nebo "tanec na hranici". Na Letní filmové škole předvedou svůj
projektTooCloseto the Sun. Symbolickypředposlední den Filmovkyvystoupí brněnský Buranteatr se
svou novinkou Příběhy nečekaných koncůpodle RoaldaDahla v režii Juraje Nvoty. Vstupenky

na divadelní program je možné zakoupit od 1. 6. 2015 přes akreditační systém LFŠ v sekci
Zboží, omezený počet vstupenek pro obyvatele města Uherské Hradiště pak bude k dostání
od 1.7. 2015 v Městském informačním centruUherské Hradiště.

Michal Hrůza, KyklosGalaktikos, PleaseTheTrees a mnoho dalších hvězd zahraje na
Filmovce
Filmovka každoročně připravuje také hudební program, přičemž ani letošní ročník nebude výjimkou.
Páteční zahájení patří 16. ročníku festivalu CZ&SK Hello Jazz Weekend, který nabídne lahůdky
jako CotatchaOrchestra, HeartofDixie neboJosef Fečo Band. V sobotu se o pódium podělí dvě hudební
dua. Kalle, minimalistické kytarové riffy Davida Zemana a uhrančivý hlas Veroniky Buriánkové, a
Kieslowski, sázející na intimitu a syrovost základního akustického zvuku kytary, piana a kontrastu
dvou barevně výrazných a skvěle souznících hlasů. Neděle se rozhoupe v rytmu českého hiphopu,
protože dorazí PSH. Naopak zklidnění přinesou v pondělí dvě cella, dva krásné hlasy a dvě svébytné
dámy – Tara Fuki spolu se znovu obnovenou Dunajskou vlnou. V úterý večer vystoupí držitel
hudební Ceny Anděl za nejlepšího zpěváka roku 2014 Michal Hrůza.Na něj ve středunaváže špička
české hudební scény kapela Zrní. Svěží mix poezie, banality, bizarnosti i ironie přinese ve čtvrtek do
Uherského Hradiště trojice KyklosGalaktikos, která vystoupí před elektropopovou kapelou Midi
Lidi. Víkend nastartuje jeden z největších objevů poslední doby Manon Meurtspolus Už jsme
doma,jednou z nejznámějších českých kapel ve světě. Filmovku zakončí SafetyFirst, kvarteto
individualit ze srdce Slovácka spolu s PleaseTheTrees, kteří se letos chystají vydat čtvrté album.
Všechny koncerty probíhají na Kolejním nádvoří na Masarykově náměstí. Zvýhodněné vstupné pro
akreditované je dostupné od 1. 6. 2015 v akreditačním systému LFŠ v sekci Zboží. Vstupenky pro
veřejnost jsou v prodeji v Městském informačním centru od 1. července 2015.

41.Letní filmová škola vystavuje…
Letní filmová škola letos nabídne celkem osm výstav, přičemž diváci mají u šesti z nich možnost zajít
přímo na vernisáže. První z nichFoto–vize1978–1983 se bude po dobu Filmovky nacházet ve foyer
kina Hvězda a představíunikátní fotografickou dokumentaci dějin Polska a světa za poslední tři
dekády skrze televizní obrazovku. Autorem výjimečného projektu je ZygmuntRytka. Do Klubu kultury
mohou diváci kromě projekcí zavítat na výstavu Bohdana HeblíkaMyslel jsem, že se bavíme o
plakátudo Galerie Vladimíra Hrocha. Osobitý výtvarný názor studentů animované tvorby Fakulty
multimediálních komunikací ve Zlíně ukáže výstava Animat prostřednictvím filmových plakátů a
snímků z filmů. A jako malý bonus ukáže i trojrozměrné objekty, které pojí jedno a totéž téma:
Domku, domečku, kdo v tobě přebývá? Vše je možno vidět ve Slováckém divadle v Uherském
Hradišti také po dobu trvání LFŠ. Rudolf Hrušínský ve filmových plakátech a fotografiích - sto
filmových plakátů a fotografií z filmů, v nichž se objevil nezapomenutelný český herec,
zprostředkujevýstava ve Slováckém Muzeu. V kavárně kina Hvězda mohou návštěvníci nahlédnout do
studentské
architektonické
studie
nové
soudní
budovy
skrz
výstavuBudoucnost
uherskohradišťské věznice?. Galerie Slováckého muzea uvede výstavu Malý pán
ke stejnojmennému loutkovému filmu, který právě uvádějí česká kina. Vystaveny budou loutky,
scény i fotografie z natáčení. Galerie také nabídne výstavu Tomáš Absolon, Tadeáš Kotrba:
Obrazy, kresby. Vše je možné navštívit až do 13.9. V neposlední řadě je v programu výstav také

Martin Herold:Obrazy. Autor pracuje s tradičními malířskými žánry zátiší či krajiny, posunutými
drobnými obměnami do kontextu současného umění a jeho díla jsou k vidění v CafePortal do 22. 8.
2015.

Venkovní program zpestří Respekt stan a workshop papelote
Již tradičně zařadí Letní filmová škola Uherské Hradiště do programu také odpolední besedy u kávy
v Respekt stanu se zajímavými hosty a projekce krátkých filmů iShorts. Poprvé je letos možné osvojit
si netradiční umění skládání dopisů na workshopu papelote, který proběhne v sobotu 25. 7. (je nutná
rezervace míst předem). Šapitó Letní poloha letos nabídne hudbu, divadelní představení
i autorské čtení. Připraven bude i každodenní dopolední program i pro děti (od 26. 7. do 1. 8. vždy
od 13 do 16 hod.). V divadelním šapitó je čekají filmové projekce (ve spolupráci s Českou televizí)
a pohádky v podání divadla Koráb z Brna, po kterých budou následovat kreativní dílny pod vedením
zkušených lektorů.Více informací na www.lfs.cz.
Včasná akreditace se vyplatí
Do 30. června mají návštěvníci možnost zakoupit cenově zvýhodněnou akreditaci na všech devět
festivalových dnů za 1 250 Kč, ke které letos získají jako bonus sešitpapelote speciálně vyrobený
pro LFŠ. Zájemci si mohou zakoupit akreditaci a ubytování prostřednictvím akreditačního
sytému,jež je dostupný na stránkáchwww.lfs.cz.
CENY AKREDITACÍ
Typ akreditace

Základní cena

Se slevou

Jednodenní

300,-

-

Čtyřdenní

1.000,-

850,-

Devítidenní

1.600,-

1.450,-

Při platbě do 30. června
1.250,-

HOSTÉ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ROČNÍKŮ:
Peter Greenaway, AkiKaurismäki, EmirKusturica, TerryGilliam, AbbasKiarostami, Carlos Saura, István
Szabó, KenLoach, Julio Medem, FridrikThórFridriksson, Béla Tarr, Goran Paskaljević, Amos Gitai, Jaco
Van Dormael, ApichatpongWeerasethakul, Pedro Costa, Bence Fliegauf, VimukthiJayasundara,
LisandroAlonso, GyörgyPálfi, DagurKári, Sean Ellis, IlmarRaag, JerzyStuhr, Krzysztof Zanussi, Allan
Starski, Jerzy Hoffman, VALIE EXPORT, Jan Švankmajer and Václav Havel a řada dalších.
POŘADATELÉ, PARTNEŘI, ZÁŠTITY
Hlavní pořadatelé:Asociace českých filmových klubů, z. s. a AČFK servis, s.r.o.
Hlavní partneři:RWE a město Uherské Hradiště
Finanční podpora: Státní fond kinematografie, Ministerstvo kultury ČR, MEDIA program Evropské
unie, Zlínský kraj, Česko polské fórum, Velvyslanectví Spojených států amerických,
PolskiInstytutSztukiFilmowej, Sdružení slováckých vinařů, Polský institut v Praze, Velvyslanectví
Finska v Praze, Italský kulturní institut v Praze
Partner : MOBIL.CZ
Oficiální dopravce: Leo Express, a. s.

Partner komunikace : DAT
Partner techniky : MAV
Oficiální pivo : Fénix
Oficiální cider : Kingswood
Spolupráce: Národní filmový archiv, Slovenský filmový ústav, Asociácia slovenských filmových klubov,
Americké
centrum
Praha,
Finnish
Film
Foundation,
Skandinávský
dům,
Kansallinenaudiovisuaalineninstituutti, Goethe Institut Prag, Balassiho institut, FAMU, UTB Zlín,
mmcité, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, capsa.cz, Slovácké léto, Aquapark Uherské Hradiště,
Ackee, Terryho ponožky, Papelote, KOMA MODULAR
Záštity:ministr kultury Daniel Herman, starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák, Velvyslanectví Finska v Praze
Hlavní mediální partneři: Česká televize, Respekt, Rádio 1
Mediální partneři:Mepass, ČSFD, Full Moon, Kinečko, GoOut, Studenta.cz
Regionální mediální partner: Kiss Radio

KONTAKTY
Kancelář AČFK
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
e-mail: produkce@acfk.cz

Radana Korená, ředitelka LFŠ
radana.korena@acfk.cz
+420 724 335 937

Radka Piskačová, PR a tisková mluvčí
Radka.piskacova@acfk.cz
+420 739 470 270

Iva Hejlíčková, programová ředitelka LFŠ
iva.hejlickova@acfk.cz
+420 606 040 641

Eva Blažková, marketingová ředitelka
eva.blazkova@acfk.cz
+420 724 339 599

Michal Surma, ředitel produkce LFŠ
michal.surma@acfk.cz
+420 724 337 975

