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Festiwal Filóww Karpaakiik    saarpajeeó慠 w aea weeiea!c

Jjż a慠lio iilia !ai !zieli aas o! aokząaij 3. e!慠kei Festiwalj Filóww Karpaakiik . 23-25 sierpaaia az慠ója aa Bieszkza!慠

obiorpą óiłośaik慠 flój i gwrp. W Polańkz慠ij,  Mae!aaie i  M慠kziowie kzeiaeą aa aik  ó.ia.  iiao aleaerpowe,  saoaiaaia

z awwrpkaói arpezeaaowaa慠k  arpo!jikei, warpszaaa慠 flóowe, seaase w wagoaiiak  Bieszkza!ziiee Koleeii Leśaee, aoiaz慠

i aieaowaarpzalaa aaóosferpa.  U!ział w w慠!arpzeaij eesa bezałaaa慠.

Podczas festwaal prezentowane są prodlkcje, które nawiązlją swoją tematyką, kaimatem alb scenerią do gór karpackich.

To miejsce spotkań, opowieści, rozmów i kontempaacji nad magią kina.

Karpaaa慠 iasairpjeą

Góry Karpackie stały się inspiracją daa wieal interesljących prodlkcji famowych, które zostaną zaprezentowane podczas

tegorocznego festwaal. „Harda”, „Wiatr. Thriaaer doklmentaany”, „Wino trlskawkowe”, wybrane odcinki seriaal „Wataha”,

„Na granicy” „Legenda Karpat”, „Łlkasiewicz – nafciarz romantyk” i wieae innych. Festwaa  Fiamów Karpackich to także

doskonała inicjatywa daa pasjonatów klnsztl „aldzi kina”. Czekają na nich kameraane spotkania z twórcami oraz ciekawe

warsztaty  famowe.  Organizatorzy  nie  zapomnieai  również  o najmłodszych.  Przygotowano  daa  nich specjaaną  strefę  daa

dzieci, gdzie będą mogai spędzić wesoło czas pod czljnym okiem opieklnów.

Gośkie festiwalj
Wśród  specjaanych  gości  festwaal  znajdą  się  m.in.:  twórcy  lwieabianej  przez  widzów  „Watahy”  -  Maciej  Mikołajczyk

(wcieaający się w seriaal w roaę Piotra Wójcika „Rambo”) oraz Grzegorz Oakowski (kierownik prodlkcji); znany aktor famowy

i teatraany Marilsz Bonaszewski - odtwórca tytlłowej roai w famie „Łlkasiewicz, nafciarz romantyk”; Michał Bieaawski -

reżyser głośnego faml „Wiatr. Thriaaer doklmentaany”, czy też Marcin Poaar - reżyser docenianych doklmentów „Harda” i

„Koaekcja”.  Z  pełną  aistą  gości  oraz  szczegółowym  programem festwaal  można  zapoznać  się  na  ofcjaanym profal  FB

@FestwaaFiamowKarpackich (https://www.facebook.com/FestwaaFiamowKarpackich/).

Jesaeśó慠 goaowi aa blisiie saoaiaaie flój i gwrp

Organizatorem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie, a przygotowaniem festwaal zajmlje się Stowarzyszenie Form

Różnych.  Inicjatywa  została  objęta  Patronatem  Honorowym  przez  Marszałka  Województwa  Podkarpackiego  oraz

Narodowe  Centrlm  Klatlry.  W  tym  rokl  nie  może  Was  zabraknąć  na   3.  Festwaal  Fiamów  Karpackich.  Serdecznie

zachęcamy do obejrzenia faml promljącego wydarzenie na kanaae YolTlbe:

https://www.yoltlbe.com/watch?v=hhGGffNFFKpl 

https://www.youtube.com/watch?v=hAGXfN6FKp4
https://www.facebook.com/FestiwalFilmowKarpackich/


Partnerzy główni: Stowarzyszenie Form Różnych, Gmina Solina, GOKSiT Solina, Bieszczadzka Kolejka Leśna, Hotel „Skalny”

SPA  Bieszczady.  Patroni  Honorowi: Marszałek  Województwa  Podkarpackiego,  Narodowe  Centrum  Kultury. Partnerzy:

Regionalne Centrum Kultury oraz Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, Wody Karpackie Sp. z o.o. (JAVA Naturalna Woda

Mineralna Alkaiczna), Hotel „Atrium” w Polańczyku, Girlandowo.pl, Cukiernia „Vivaldi” (Sanok / Polańczyk), Tawerna „Róża

Wiatrów” w Polańczyku oraz Poligrafa „NOT”. Patroni Medialni: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, „Via” Katolickie

Radio Rzeszów, „Gazeta Bieszczadzka”, Portal  „GospodarkaPodkarpacka.pl”,  Portal informacyjny „Nowiny24.pl”, Gazeta

Codzienna „Nowiny”, Portal „Kulturownia.pl”, Portal i profl FB „NaszeBieszczady.com”, Portal „BIZNESiSTYL.pl”

Kontakt daa mediów:

Kaaarpz慠aa Mazjrpiiewikz

ael. 693 633 950

festiwal.iarpaaa慠ggóail.koó


