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ФИЛМСКИ ПРОГРАМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА
ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК, 18 – 19. СЕПТЕМБАР 2017.

У сусрет фестивалу „Ухвати са мном овај дан! / УХВАТИ ФИЛМ“

- Радионице:

„Како
промовисати
и
документовати
догађај?“
Међународни Филмски фестивал „Ухвати са мном овај дан!/УХВАТИ ФИЛМ“ обухвата пројекције филмова на

тему инвалидности као и пратеће програме. Први пут је одржан у Новом Саду 2003. године а затим и у Ријеци
2011. Од 2017. године, досадашњи Филмски фестивал о особама са инвалидитетом који се одржавао од 2011. у
Бањој Луци, постаје део УХВАТИ ФИЛМ Фестивала. Фестивал обухвата пројекције домаћих и иностраних филмова
на тему инвалидности као и пратеће програме: филмске радионице, трибине/разговоре са ауторима и актерима
филмова, семинар за новинаре и студенте журналистике, изложбе, перформансе и сл. у којима учествују и особе
са инвалидитетом.
Фестивал је међународног карактера и реализује се са циљем информисања јавности о животу, активностима,
правима и достигнућима особа са инвалидитетом, чиме се утиче на промене у ставовима људи у вези са особама
са инвалидитетом, боље разумевање и прихватање различитости, те стварање услова за већу видљивост и
укључивање особа са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота.
Битан сегмент фестивала је подршка филмским редитељима, сценаристима и глумцима, који су особе са
инвалидитетом, да промовишу своје радове и достигнућа, те да препознају сопствене потенцијале, као и утицај
на медије ради адекватнијег и политички коректнијег праћења активности и дешавања у којима учествују особе
са инвалидитетом.
Бесплатне радионице „Како промовисати догађај?“ и „Како документовати догађај?“, одржавају се у оквиру прва
два дана 15. Међународног филмског фестивала Ухвати са мном овај дан/Ухвати филм, у понедељак 18. и уторак,
и 19. септембра, са почетком од 15:00 часова у Културном Центру Новог Сада. Радионице су намењене
волонтерима/кама Фестивала, али и свим другим заинтересованим за ове теме.
Током дводневне обуке, полазници радионица добиће теоретске и практично знање о медијској промоцији
догађаја, основама новинарства и прављења видео прилога, значају и употреби друштвених мрежа у
промовисању догађаја, као и основама документарне фотографије. Радионице су сјајна увертира за филмове
које нас чекају током четири такмичарска дана, од 21. до 24. септембра 2017. у Културном центру Новог Сада,
након чега следе разговори са поводом са ауторима, гостима и публиком.
Инфорације на http://sr.uhvatifilm.org/

19 и 21:00

НАЈБОЉЕ
ОД ЊИХ
Their finiest, UK, 2017, 117 min. Режија: Lone Scherfig
Сценарио: Gaby Chiappe
Улоге: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy
Година 1940-та, бомбардовање Лондона. Са сталним падом морала
становништва, Катрин, неискусна сценаристкиња и импровизовани
тим глумаца, снимају чак и током напада како би подигли дух народа и
инспирисали Америку да се придружи рату...
Духовит, романтичан и дирљив приказ младе жене која тражи свој пут
и глас у ужасу рата…и филма. Најновије дело Lone Scherfig на
шармантан начин приказује како су жене обликовале британску ратну кинематографију.

Улазнице филм НАЈОБОЉЕ ОД ЊИХ су 300 РСД.
Билетарница ради од 18:30 часова.

