Festival ve zkratce:

3 dny 2 projekční scény, 5 přednášek od zajímavých
hostů z nejrůznějších filmových sfér, 2 koncerty,
2 odpolední projekce včetně sekce bez cenzury, 2
večerní projekce, letní kino 9x5 metrů, přes 350
přihlášených filmů z celého světa, 30 vybráno k
promítání
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Třetí ročník filmového festivalu Kraťasy startuje 7. – 9.
září v Pelhřimově. Opět se návštěvníci mohou těšit na
kvalitní krátkometrážní filmy z celého světa, zajímavé
osobnosti a poutavé přednášky.
Diváci se kromě nápaditých snímků mohou těšit i na
známé tváře, které přiblíží filmový svět a vše kolem něj.
Jsou připraveny čtyři projekční bloky, z toho jsou dva
spojené s koncertem (pátek – Shizzle Orchestra, sobota – En.Dru) a jeden blok je bez cenzury (vymezen pro
návštěvníky starší patnácti let). V neděli 9. září se od 18
uskuteční závěrečné vyhlášení a projekce vítězných snímků.
Snímky se promítají v kině Vesmír a večery se uskuteční formou letního kina v Městských sadech. Pro přednášky je vyhrazena aula Obchodní akademie v Pelhřimově.
Kraťasy totiž nejsou jen přehlídkou filmů, ale též soutěžní příležitostí pro mladé umělce. Již tradičně se udělují
tři ceny, a to cena poroty, cena veřejnosti a čestné uznání
města Pelhřimova.
Co se týče doprovodného programu, čeká návštěvníky
celkem 5 přednášek. Sobota 8. září odstartuje přednáškou o efektivní práci se zakladateli motivačního diáře
Doller. Na Kraťasy dorazí i Marek Najbrt, držitel dvou Českých lvů, a představí své počiny Kancelář Blaník a Prezident Blaník. Odpoledne bude věnováno Markusu Krugovi
s virálním pořadem One Man Show.
Nedělní dopoledne bude patřit rodákovi z Vysočiny
Michaelu Střechovi. Ten se letos podělí o to, jak fungují
vizuální efekty a jaké to je pracovat pro Hollywood. Odpoledne se návštěvníci mohou těšit na Jiřího Svobodu,
režiséra filmu Sametoví vrazi, který pohovoří společně s
hercem Tomášem Töpferem o chystaném historickém
filmu Rašín.
Mezinárodní filmový festival Kraťasy je multižánrovým
festivalem krátkometrážních filmů, to znamená, že dokáže
v krátkém čase nabídnout řadu žánrů a většina snímků,
svou úrovní, myšlenkou i zpracováním, leckdy předčí i
celovečerní film.
Vstupenky v předprodeji a více informací o chystaném
programu na www.festivalkratasy.cz

Podrobný harmonogram:
Místa:
• areál Městských sadů Pelhřimov (1)
• Kino Vesmír Pelhřimov (2)
• aula Obchodní akademie Pelhřimov (3)
Pátek 7. září
17:00 - 19:00 Projekční blok A (2)
20:00 - 23:00 Projekční blok B (1)
23:00 – 00:00 Koncert Shizzle Orchestra (1) (součást projekčního bloku B)
Sobota 8. září
10:00 - 11:00 DOLLER – Plánování, efektivní práce s časem (3)
12:30 - 14:00 O tvorbě prezidenta Blaníka (3)
14:30 - 16:30 Zákulisí One Man Show (3)
17:00 - 19:00 Projekční blok C (2)
20:00 - 23:00 Projekční blok D (1)
23:30 - 00:30 Koncert En.Dru (1) (součást projekčního bloku D)

www.festivalkratasy.cz
fb.me/festivalkratasy

Neděle 9. září
10:00 - 12:00 Práce pro Hollywood: VFX Black Panther (3)
13:00 - 15:00 Jiří Svoboda a Tomáš Töpfer (3)
16:00 - 18:00 Závěrečné vyhlášení a projekce výherních snímků (2)

