21. května 2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10:00 - 10:25
10:30 - 12:15
12:30 - 14:30
15:00 - 17:00

Svatba Marzebilly, Pomsta Marzebilly, Königsmühle
Generace ´N´ - Deutschböhme
Sedm světel
V osídlach veľmocí

22. května 2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10:00 - 12:00
12:30 - 15:00
15:00 - 17:15
17:30 - 19:00
Svatba Marzebilly, Pomsta Marzebilly , Königsmühle 3 krátké filmy
věnované Marzebille - "duchu Krušných hor"; - obdobnou postavu mají
téměř všechny hory v ČR ( Nejznámější Rübezahl - Krakonoš, Radegast,
Rampušák, etc. ), - nicméně pouze Krušné hory mají postavu
ženskou. Autor : Petr Mikšíček
Generace ´N´ - Deutschböhme
Amatérský film o setkání generací, o
našem vyrovnání s historií, o pocitu "být někde doma" a vlastním "já".
Čtyři pamětníci ze Sudet (Chomutovsko) sdílí svoje příběhy - Pojďte s námi
naslouchat hlasu generace, která měla být "odsunuta"!
Sedm světel
Ve 20. století zachvátily Evropu dva totalitní režimy,
nacismus a komunismus. Nikoli náhodou, mnozí, kteří byli perzekvováni
nacistickým režimem, skončili i v komunistických koncentračních táborech
nebo na popravišti jako Milada Horáková. Existují židovské ženy, které
nejenom že přežily holocaust, ale aktivně se podílely na odboji proti
nacistickému režimu za II. světové války. Dokument připomíná, že Židé
nebyli jen bezmocnou obětí Hitlerovy doktríny, ale i aktivními odbojáři.
Režie: Olga Sommerová . (CSFD 86%)

Hladomor´33
Cinka Panna
KHAT VONG THANG LONG
Metéora
Hladomor´33
Film zobrazuje děsivé roky hladomoru 30. let dvacátého
století prostřednictvím jedné rodiny, z nichž apokalyptickou situaci nikdo
nepřežil (CSFD 80%)
KHAT VONG THANG LONG (Touha po Thang Long) historický film o průběhu
boje dynastie králů a přemístění královského dvora do Thang Long (dnešní
Hanoj - hlavní město Vietnamu)
Cinka Panna
Najslavnější cikánská primáška Cinka Panna žila a tvořila v
18. století na pomezí dvou světů: šlechty, které hrála a cikánské komunity, v
které prožila soukromý život. Historický, výpravný, příběh
Metéora
Na horkých pláních středního Řecka se tyčí majestátní
pískovcové skály. Na jejich vrcholcích stojí ortodoxní kláštery Meteora, které
jako by visely mezi nebem a zemí. Dole v údolí se, v drsném kontrastu k
asketickému životu mnichů a jeptišek, odehrávají běžné životy farmářů.
Mladý mnich Theodoros a jeptiška Urania zasvětili své životy přísným
rituálům a praktikám jejich vlastní komunity. Jejich život je však podroben
těžké zkoušce, když začnou pociťovat silnou vzájemnou náklonnost. (CSFD
67%)

V osídlach veľmocí Odtrhnutí Podkarpatska od ČSR byla pro Rusíny
těžká rána. Nový dokument odkrývá neznámou část historie.

FILMOVÝ FESTIVAL VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Vstup zdarma

