POZVÁNKA NA FILMOVÝ FESTIVAL S NÁZVEM POD NEBESY
Proč Pod Nebesy? Tento Festival se totiž koná přímo pod nebesy v krásném prostředí
Meditační zahrady, nacházející se přímo uprostřed našeho města za farním kostelem
svatého Jakuba.
Tento vydařený nápad, jak kulturně okrášlit prožívání volných dnů v našem městě, vzešel
v lednu 2013 z hlav členů Okrašlovacího spolku Lípa, občanského sdružení, které celou akci,
za vydatné podpory města i místních sponzorů zaštiťuje. Jedná se o přehlídku nejlepších
studentských filmů, sesbíraných z filmových škol z celé České i Slovenské republiky.
Program jsme rozložili do dvou večerů, ve kterých jsou promítané snímky pečlivě
sledovány nejen diváky, ale i odbornou porotou, která každý večer vybere z programu ten
nejlepší snímek. (V loňském ročníků přijala naše pozvání a zasedla v porotě i mladá hvězda
televizního seriálu „Vyprávěj“ Andrea Kerestešová i známý režisér Roman Vávra, jehož
filmová pohádka „Čert ví proč“ se také těší divácké oblibě.) Z promítaných snímků mají
však možnost vybrat i diváci „svůj“ nejlepší snímek – hlasují formou slosovatelných
návštěvních lístků s možností drobné výhry.
Než však nastane ten správný čas podvečerního a večerního promítání, nabízí Festival i
doprovodný program a po celý průběh Festivalu i dobré jídlo a pití. V doprovodném
programu se představují mladé kapely a velmi zajímavě vedená divadelní přestavení. Máme
velkou radost, že se Festival těší narůstající oblibě, navštívilo ho již několik stovek diváků a
snad se podaří z něho vytvořit tradiční kulturní předprázdninovou poetickou tečku. Bylo by to
pro nás, nadšené dobrovolníky, velkým povzbuzením.
A to není ještě všechno. Prozradíme, že se můžeme všichni těšit i na jeden neobvyklý
filmařský experiment. Dva filmoví tvůrci – muž a žena (v civilu i životní partneři) – natočili
jeden příběh pohledem muže a ženy. A v jednom z hudebních vystoupení nám v sobotním
podvečeru zazáří skupina Arrhythmia.
Jedna důležitá informace- v případě nepříznivého počasí se filmový festival koná kulturním
domě ECHO.
Tak přijměte i letos naše pozvání: třetí ročník se koná v pátek a sobotu 19. a 20. června.
Okrašlovací spolek Lípa
www.spoleklipa.mitranet.cz
Vstupenky v předprodeji :
na jeden večer 80,na dva večery 130,na místě pouze jednodenní 90,Předprodej v TIC Lipník nad Bečvou
a ve Vinotéce u Františka

http://www.facebook.com/Podnebesy

http://www.podnebesy.cz

