19.5. pátek / od 19:00 hod
FESTIVALOVÝ JARMARK - OSLAVA II. NAROZENIN KINA SVĚTOZOR
Jarmark všech důležitých filmových akcí, které se ve Světozoru během uplynulých let
udály! Nonstop projekce ve Velkém sále a na LCD televizorech SONY toho nejlepšího, co
jste kdy mohli na plátně vidět. V průběhu večera odborná přednáška na téma: „Význam
volby vhodných ponožek pro tvorbu klíčových režisérů světového filmu“, kterou přednese
pracovník filmové galanterie Terryho ponožky. Během večera se budou podávat míchané
nápoje z rukou ZANZIBARmanů!
Vstup zdarma, dress code: extravagantní ponožky

kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, www.kinosvetozor.cz
Partneři:
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18.5. čtvrtek / od 20:30 hod
PŘEDPREMIÉRA: SAMARITÁNKA (2004, Kim Ki-duk)
Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem:
Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Komorní do sebe uzavřený příběh s balancování na hraně mezi reálným příběhem a symbolikou.
Vstupné: 100 Kč
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Oslava II. narozenin kina Světozor
bude tak rozsáhlá, že na ni budete
potřebovat orientační mapku. Kino
Světozor si totiž dovolilo sestavit
program v jeden filmový jarmark...
[1] MOFFOM
Music On Film – Film On Music
[2] JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů
o lidských právech
[3] SHORT FILM FEST
Festival krátkých filmů
[4] FILMASIA
Asijský filmový festival
[5] DEF + FFF
Dny evropského filmu a Festival
francouzského filmu
[6] AUDIOVISUAL
Pravidelné setkávání s audiovisuálními projekty doplněné přednáškami
[7] KINO AERO + P100 + AEROFILMS

19. 5.
2006

Legendární kino s legendárním
projektem klubových kin ČR a začínající distribuční společnost
[8] PLÁTNO VELKÉ HO SÁL U
nonstop projekce krátkých filmů,
sociálních spotů, videoklipů,
videoartu, foršpanů
BON U S: odborná přednáška
pracovníka filmové galanterie
Terryho ponožky „Význam volby
vhodných ponožek pro tvorbu
klíčových režisérů světového
filmu“
[9] BOLLYWOOD
Festival indické komerční kinematografie
[10] MEZIPATRA
gay a lesbický filmový festival
[11] PŘEKVAPENÍ
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