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Letní filmová škola myslí na dětského diváka a festivalové soutěživce
Workshopy animovaného filmu, oslava 50 let Večerníčku, Lunapark filmových vynálezů, představení
divadla Koráb a další aktivity nabízí Letní filmová škola Uherské Hradiště v rámci dětského
programu. Největší nesoutěžní filmový festival v České republice letos chystá 41. ročník
od 24. července do 1. srpna.Dětský program proběhne od soboty 25. července do posledního dne
festivalu soboty 1. srpna vždy v Divadelním stanu ve Smetanových sadech v dopoledních
i odpoledních hodinách. Vstup na celý dětský program je zdarma.

Workshopy animovaného filmu
V rámci letošního ročníku LFŠ se uskuteční dva workshopy animovaného filmu pro děti od sedmi let.
Dvoudenní workshopy navazují na dnes již tradiční dílny animace a filmového triku, pořádané v
Muzeu Karla Zemana v Praze. Inspirací je nejen svět fantazie Karla Zemana, ale
i klasické animační a trikové postupy, které ve svých filmech používal. Workshop svou návštěvou
poctí osobně dcera Karla Zemana paní Ludmila Zemanová(na LFŠ proběhne také distribuční
premiéra filmu Vynález zkázy, který se podařilo po 57 letech digitálně restaurovat
a vdechnout mu nový život). Děti se seznámí s technikou stop motion animace, s principy
dokreslovačky, poloplastické loutky či ploškového filmu.
Tyto workshopy jsou dvoudenní, první se bude konat ve dnech 29. 7. - 30. 7., druhý pak ve dnech
31. 7. - 1. 8. vždy od 10 hod do 13 hod. Workshopy jsou bezplatné a veškeré technické
i materiální zabezpečení zajistí Letní filmová škola, děti si přinesou pouze vlastní flashdisk. Na
workshop
je
z důvodu
omezené
kapacity
nutné
děti
přihlásit
předemna
mailu
l.korena@seznam.cz. Více informací na www.lfs.cz

Večerníček slaví 50
Člověku se tomu nechce ani věřit, věčně mladý a optimismem hýřící Večerníček slaví v roce 2015
padesátiny! Již téměř půl století rozdává malý usměvavý hrdina pohodu, lásku, laskavý humor
a dobrou náladu. Jako každou správnou pohádkovou bytost ho nelze skolit zlobou a nenávistí - asi
právě proto se stal nadčasovým synonymem radosti, nejoblíbenější a nejsledovanější národní
televizní hvězdou. Po celou dobu své existence dokazuje nemožné, přes nároky času, napříč
historickým a společenským zvratům dokonale sbližuje nejen české děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče. Večerníčkovu mezigenerační oblibu překvapivě neumenšila ani expanze zahraničních
konkurentů v podobě komerčních animovaných seriálů, naopak, s mladistvým nadhledem přivítal
nástup nových médií digitální éry 21. století. Pojďme společně poodhalit tajemství Večerníčkova
elixíru věčného mládí a nekonečného entuziasmu…Malí diváci v Divadelním stanu zhlédnou vybrané
díly Večerníčku v sobotu, pondělí, středu a pátek vždy od 14 do 16 hodin. Po skončení projekcí
bude následovat výtvarná dílna pro děti.

Pro děti je připraven lunapark, divadelní představení a pískové obrazy
V Lunaparku filmových vynálezů, pořádaném ve spolupráci s Národním filmovým archivem,
seznámíme malé i velké návštěvníky sprekinematografickými aparáty, které předznamenaly vznik
filmu. Dozvědí se o základních principech, které umožňují film vnímat, a sami vytvoří krátké
animované filmy. Ty budou sledovány za pomoci zootropu, folorytu a laterny magiky. Němé filmy
mohou také opatřit ruchy a hudebním doprovodem. Lunapark není věkově omezen a v programu
bude první festivalový víkend od 10 do 12 hodin.Divadlo Koráb uvede dětská představení v neděli
26.7., v úterý, čtvrtek a sobotu 1.8.Díky třem hercům, všelikterým loutkám a hýbacím zařízením se
do údivu lehce dostane i dospělý divák.Uvedeny budou pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Sindibádova dobrodružství, Perníková chaloupka a Princezna na hrášku. Také po divadelním
představení se děti mohou vyřádit ve výtvarné dílně. Rozvoji dětské kreativity bude věnováno také
pondělní a úterní dopoledne, a to v dílně Tvoříme pískové obrazy. Děti se budou učit vytvářet
vlastní obrázky nebo mandaly z barevných písků na speciálně upravených dřevěných stolech se
zapuštěnými miskami. Potřebné náčiní na tvoření obrázků bude k dispozici na místě.

Vyhraj LFShow a vytvoř vlastní programovou sekci na příští Filmovce

Především pro filmové nadšence je určen první ročník LFShow, soutěže pro pozorného diváka
s dramaturgickými sklony. Do soutěže se mohou zapojit pouze účastníciakreditovaní na celou
dobuLFŠ, protože téměř každý den bude připravena jedna otázka, na níž lze nalézt odpověď pouze ve
filmu promítaném v jednotlivé dny na LFŠ. Po zodpovězení všech sedmi otázek vyhodnotí odborná
porota deset nejlepších a ti postoupí do závěrečného finále, které proběhne v pátek 31.7. Výherce se
stane součástí dramaturgického týmu a bude moci vytvořit vlastní sekci pro příští ročník festivalu.
Součástí výhry bude také celotýdenní akreditace na 42. ročník LFŠ. Počet soutěžících je limitován,
proto je nutné se registrovat na e-mailu radka.piskacova@acfk.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, Audiouvizuálny fond SR, 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, Muzeum Karla Zemana, Sociální služby Uherské
Hradiště, IN SITU
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

