Rozprávková Fest Anča
Tlačová správa, 2. jún 2016

ŽILINA. Máte už plány, ako stráviť záver školského roka a začiatok prázdnin? My máme pre vás
výborný tip! Od 29. júna – 3. júla bude v Žiline opäť Medzinárodný festival animácie Fest Anča. Vo
svojom programe myslí aj na deti tak ako nikdy predtým.
Tento rok bude program pre najmenších divákov až na štyroch miestach: na Stanici Žilina-Záriečie,
v nádherných priestoroch Bábkového divadla, v kníhkupectve Artforum a premietať bude aj Telka
v meste na Hlinkovom námestí. Päť dní plných animácie sa začne už v stredu premietaním rozprávok
pre materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl, ako aj pre celé rodiny.
Jednou z najobľúbenejších súčastí programu je Medzinárodná súťaž krátkych filmov pre deti, kde
o víťazovi rozhoduje tá najodbornejšia porota, čiže deti priamo v kinosále. Uvidia tie najnovšie
rozprávky, aké vznikli vo svete a neboli ešte uvedené ani v kinách, ani v televízii. Ako nám však
prezradila riaditeľka festivalu Žofia Bosáková: „Do súťaže sa nezmestili všetky výborné filmy, ktoré
vznikli v poslednom období. A preto výber najlepších detských snímok uvedie Fest Anča aj v sekcii
Svetová panoráma pre deti.“
Tiež vám chýbajú obľúbené slovenské večerníčky? Počas festivalu si budete môcť pozrieť na veľkom plátne
tie, ktoré vznikli v 90tych rokoch. A nielen to! Pat a Mat oslavujú 40 rokov od svojho vzniku. Hoci sa na
striebornom plátne ešte nepredviedli, pre domácich majstrov ich kalibru to nemôže byť problém. A tak sa
dvojica kutilov vracia na scénu! Na povale totiž našli škatule plné filmov a pod schodmi premietačku, na
ktorej fanúšikom radi premietnu svoje príhody. Ako ich poznáte, nebude to také ľahké...
Tešiť sa môžete aj na ďalšie detské celovečerné snímky. Napríklad na animovanú rozprávku Snehová
kráľovná, ktorá je inšpirovaná príbehom slávneho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Tentoraz
nejde o americkú tvorbu, ale o ruskú nádhernú animáciu, známu jemnými a do detailov prepracovanými
ilustráciami. Z rovnakej dielne bola vytvorená aj ďalšia rozprávka Koník Hrbáčik.
Deti, ktoré si zamilovali dve nerozlučné kamarátky Mimi a Lízu, sa môžu tešiť na ich špeciálne
premietanie s osobnou účasťou režisérky Kataríny Kerekesovej. Možno sa dozviete informácie, o akých
ste ani len netušili.
Jednou z veľkých noviniek Fest Anče je premietanie rodinných filmov v spolupráci s Telkou v meste na
Hlinkovom námestí. Zadarmo si budete môcť pozrieť okrem Pata a Mata aj rozprávku Asterix: Sídlo
bohov alebo Snoopy a Charlie Brown: Peanuts vo filme so slovenským dabingom.
Riaditeľka festivalu Žofia Bosáková odporúča všetkým drobcom, aby na Fest Anči nielen pozerali
rozprávky, ale naučili sa aj niečo nové na kreatívnych workshopoch, pretože sa úžasne zabavia. A môžu
sa k nim pridať aj rodičia! „Napríklad si zo škatuľky od zápaliek alebo cukríkov či z malinovkovej
plechovky budete môcť vyrobiť pinhole fotoaparát. Je to zážitok, aký sa len tak neopakuje!
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Fotografovať budete totiž na čiernobiely svetlocitlivý papier, ktorý si
hneď na mieste vyvoláte v tmavej komore. Alebo si môžete vyrobiť
linoritom originálny obrázok.“ Workshopov aj filmov bude na Fest
Anči samozrejme veľa, preto si pozrite celý program venovaný deťom
a ich rodičom:
STREDA 29. 06. 2016
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: SÁLA S1
09:00 – Retrospektíva: Slovenské večerníčky 90tych rokov 2 (50 min.)
10:00 – Svetová panoráma filmov pre deti 1 (50 minút, bez dialógov)
11:00 – Retrospektíva: Slovenské večerníčky 1990 3 (50 minút)
12:00 – Celovečerný film: Koníček hrbáčik (71 minút, slovenský dabing)
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: SÁLA S2
09:00 – Retrospektíva: Slovenské večerníčky 1990 1 (50 minút)
10:00 – Medzinárodná súťaž krátkych filmov pre deti (54 minút, bez dialógov)
11:00 – Svetová panoráma filmov pre deti 2 (50 minút, bez dialógov)
12:00 – Celovečerný film: Snehová kráľovna (61 minút, slovenský dabing)
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: OPEN AIR CINEMA
Outdoorové aktivity pre deti v spolupráci so Stanica Žilina Záriečie počas premietaní
TELKA V MESTE
19:30 – Asterix: Sídlo bohov (85 minút, slovenský dabing)
PIATOK 1. 07. 2016
BÁBKOVÉ DIVADLO
10:00 – /repríza/ Retrospektíva: Slovenské večerníčky 1990 1 (50 minút)
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: OPEN AIR CINEMA
15:00-17:00 – Workshop: Pinhole  Urob si dierku do sveta! (pre deti od 6 rokov)
17:00-19:00 – Workshop: Vyšívanie (pre deti od 6 rokov, len s prítomnosťou rodiča)
TELKA V MESTE
19:30 – Snoopy a Charlie Brown: Peanuts vo filme (88 minút, slovenský dabing)
SOBOTA 2. 07. 2016
BÁBKOVÉ DIVADLO
10:00 – /repríza/ Medzinárodná súťaž krátkych filmov pre deti 1 (54 minút, bez dialógov)
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ART FORUM
12:00 – /repríza/ Svetová panoráma filmov pre deti 1 (50 minút, bez
dialógov)
13:00 – /repríza/ Medzinárodná súťaž filmov pre deti (54 minút, bez
dialógov)
14:00 – Mimi a Líza 2 (42 minút, slovenský jazyk)
15:00 – /repríza/ Svetová panoráma filmov pre deti 2 (50 minút, bez dialógov)
TELKA V MESTE
19:30 – Pat a Mat vo filme (80 minút, bez dialógov)
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: OPEN AIR CINEMA
10:00-16:00 – Workshop: Scratchatopia (pre deti od 6 rokov, len s prítomnosťou rodiča)
15:00-17:30 – Workshop: Linoryt (pre deti od 6 rokov, len s prítomnosťou rodiča)
NEDEĽA 3. 07. 2016
BÁBKOVÉ DIVADLO
10:00 – /repríza/ Retrospektíva: Slovenské večerníčky 1990 2 (50 minút)
11:00 – /repríza/ Mimi a Líza 2 (slovenský jazyk)
12:00 – /repríza/ Retrospektíva: Slovenské večerníčky 1990 3 (50 minút)
13:00 – /repríza/ Celovečerný film: Snehová kráľovna (61 minút, slovenský dabing)
STANICA ŽILINA ZÁRIEČIE: SÁLA S2
14:00 – /repríza/ Celovečerný film: Koníček hrbáčik (71 minút, slovenský dabing)

Bližšie informácie o programe si môžete prečítať na stránke:
http://festanca.sk/2016/detsky-program-na-na-fest-anci-2016
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