Člověk nemá moc příležitostí
ke zhlédnutí krátkometrážních
ﬁlmů. My Vám tu příležitost
dáme už 1. – 3. září 2017
v Pelhřimově!
Přehlídka krátkometrážních
ﬁlmů, workshopy, přednášky.
Zapojení široké veřejnosti, setkání se známými osobnostmi
a odborníci v pozici porotců,
informace ze zákulisí jednotlivých snímků, osobní diskuse
se samotnými autory a mnohé další. Buďte součástí nové
ﬁlmové tradice!
Filmový festival Kraťasy je
festivalem krátkometrážních
filmů, který propojuje práci
ﬁlmařů se širokou veřejností.
Návštěvník nejen že má možnost zhlédnout snímek, získat
více informací, pochopit záměr
samotného autora, ale dokonce
se podílet i na rozhodování.
Festival totiž uděluje hned
dvě ceny – cenu diváků a cenu
odborné poroty, kde zasedají
profesionálové z filmového
průmyslu.
Ohlédněme se
Pilotní ročník tohoto festivalu byl rozdělen na dvě části.
Úvodní část s názvem Kraťasy
z Písku proběhla v březnu
minulého roku v pelhřimovském kině Vesmír. Kapacitu
219 míst se nám podařilo, již

čtrnáct dní před samotným
konáním, zaplnit celé. Návštěvníci mohli zhlédnout desítku krátkometrážních filmů
a střetnout se se samotnými
tvůrci jednotlivých snímků.
Ti představili svá díla nejen
v rámci projekce, ale i osobně
v rámci poprojekční diskuze.
Patronát nad akcí převzal
známý český herec Adrian
Jastraban.
Pro velký úspěch Kraťasů
z Písku jsme se rozhodli uspořádat druhou část pilotního
ročníku s názvem Kraťasy
bez hranic. Akce proběhla
10. 9. 2016 a konala se formou
open air v Městských sadech.
Netradiční zážitek v podobě
letního kina uzavřel poprázdninové dění v Pelhřimově.
Areál navštívilo 302 diváků
z řad veřejnosti (nejsou započítány osoby mladší 10ti let),
pro které byl připraven nabitý
odpolední (rodinná sekce)
a celovečerní (hlavní) program.
Předvýběrová komise vybrala
8 snímků pro dětskou sekci,
10 soutěžních snímků a 2 nesoutěžní. Celkem tak bylo promítnuto 20 krátkometrážních
ﬁlmů, pro které mohli diváci
společně s odbornou porotou hlasovat a určit tak jejich
umístění. V odborné porotě
zasedli: patron festivalu Jiří
Sádek (režisér), Adrian Jastraban (herec), Pavla Marešová
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Kraťasy oblékneme očima
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(zástupce veřejnosti, zástupkyně Obchodní akademie Pelhřimov). Cenu diváků obdržel
Filip Kilián se snímkem Jáma,
odborná porota vybrala snímek Rébus, režiséra Vojtěcha
Kunce.
Projekce samotná byla doplněna o prezentaci filmů samotnými autory, slavnostním
vyhlášením, osobní diskuzí
s tvůrci a dalšími VIP hosty –
např. herečka Šárka Vaculíková a další.

Celá akce
proběhne za
podpory starosty a města
Pelhřimov.
Podrobnější program bude
zveřejněn 31. 3. 2017.

Festival podruhé

Tým festivalu

Minulý rok se dle ohlasů povedl na jedničku. Nám to ale
nestačí a chceme posunout
laťku zas o kousek výš. Druhý ročník nabídne divákům
hned tři dny nabitého programu v rámci celého města.
Program se nově rozděluje na
hlavní a doprovodný. Hlavní
program bude rozdělen na
odpolední, v pelhřimovském
kině Vesmír, a večerní v rámci
open air scény v Městských
sadech. I nadále nebudou
chybět filmy, samotní tvůrci,
soutěže, diskuze a udělování
cen. Každý divák bude mít
možnost se zapojit a hlasovat
pro svého favorita.

Michal Burda
ředitel festivalu
burda@festivalkratasy.cz
David Bumbálek
programový ředitel, vedoucí
produkce
bumbalek@festivalkratasy.cz
Jan Heřmánek
koordinátor projektu
hermanek@festivalkratasy.cz
Dominika Benešová
vedoucí public relations
benesova@festivalkratasy.cz
Petra Hašková
dotace, VIP hosté
haskova@festivalkratasy.cz

V případě, že si nevíte rady s tím,
koho kontaktovat, využijte
univerzální e-mailovou adresu:
info@festivalkratasy.cz

Lenka Pechová
grafik
pechova@festivalkratasy.cz
Tomáš Pavlíček
motion grafik
pavlicek@festivalkratasy.cz
Petr Burda
vedoucí technik
burda.petr@festivalkratasy.cz
Závěrem
Přípravy jsou v plném proudu!
Pracujeme, co nejusilovněji,
abyste nám mohli být zase
o krok blíž!

Dominika Benešová, vedoucí public relations
benesova@festivalkratasy.cz, 722 749 976
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Ondřej Plášil
vedoucí grafik
plasil@festivalkratasy.cz

