#swf2022

Pokazy filmowe w ramach Klubu Krótkiego Kina, Dni Poznańskich Kinomanów ku czci
legendarnych Państwa Kalinowskich, warsztaty w ramach Filmowego Miasta i nie tylko — to
listopad z Short Waves Festival!

Klub Krótkiego Kina: Miasto & Codzienność / 8.11 / 20:00 / Kino Pałacowe, Poznań
Wyjątkowy cykl realizowany we współpracy z Kinem Pałacowym w Centrum Kultury Zamek powraca w
jesiennej odsłonie! Tym razem w Klubie Krótkiego Kina czas na filmy o mieście! Widzowie zobaczą zestaw
filmów pokazywanych w konkursie Urban View podczas minionej, 13. edycji Short Waves Festival.
Produkcje z całego świata – niezwykle ciekawe i personalne historie bohaterów z Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Hong-Kongu, Norwegii i Węgier - przypatrują się życiu mieszkańców miast, otaczających ich
budynków, ekosystemowi miejskiemu, w którym odnaleźć można naszą własną codzienność: rytuały,
praktyki i przypadkowe spotkania.
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku:
https://fb.me/e/1YBHkA1z6
Bilety w cenie 12 zł do nabycia w kasie kina lub na portalu bilety24.pl:
https://kinopalacowe.pl/filmy/7457-klub-krotkiego-kina-miasto-codziennosc/
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Dni Poznańskich Kinomanów - in memoriam Państwo Kalinowscy / 17-20.11 / Poznań
„Filmy same się nie obejrzą” - jak mawiała Pani Maria Kalinowska. W listopadzie mija rok od śmierci Pani
Marii i 4 lata od odejścia Pana Bogdana – ikonicznej pary kinomanów z Poznania, którzy przez lata jeździli
wspólnie po festiwalach filmowych i kinach w całej Polsce – wszystko z miłości do kina. By uczcić ich
pamięć, w wyniku współpracy licznych poznańskich instytucji kulturalno-filmowych przez 4 listopadowe dni
odbędą się specjalne pokazy filmowe oraz wydarzenia towarzyszące: m.in. pokaz dokumentu „Inna bajka”,
warsztaty z pisania Alfabetem Pana Bogdana Kalinowskiego czy Filmowe Szybkie Randki. Widzowie
zobaczą animacje, krótkie metraże, dokumenty, fabularne filmy pełnometrażowe - bo Państwo Kalinowscy
nie omijali żadnej premiery, małej czy dużej i kochali kino w każdym jego wymiarze!
W programie także krótkometrażowy zestaw by Short Waves Festival! 18 listopada o godz. 20:00 w
Jeżyckim Centrum Kultury na moment powróci cykl Stary Człowiek i Może, który funkcjonował przy
Filmowym Klubie Seniora w Kinie Rialto dedykowany najstarszym kinomanom w mieście. Widzowie
zobaczą sentymentalne filmy o pasji, która napędzała Państwa Kalinowskich przez lata filmowych podróży.
Sczegóły wkrótce!
Partnerzy wydarzenia: Kino Apollo Teatr WojArt, Kino Bułgarska 19, Kino Malta Charlie Monroe, Kino Muza,
Kino Rialto, Multikino, Festiwal Filmów Animowanych Animator, Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!,
Short Waves Festival, Ferment Kolektiv, Dom Tramwajarza, Jeżyckie Centrum Kultury.
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku:
https://fb.me/e/WkB162Nw
—

14. Short Waves Festival
14 – 19 06 2022
shortwaves.pl

#swf2022

Filmowe Miasto: Poznaj siebie! - warsztaty, dyskusje, pokazy filmowe / 12-14.11 / Poznań
Trwają warsztaty z zakresu tworzenia wydarzeń filmowych i kulturalnych: Filmowe Miasto - w tym roku pod
hasłem “Poznaj siebie!”, organizowane po raz kolejny jesienią przez Fundacja Ad Arte (organizator Short
Waves Festival). Trzy weekendy warsztatów w dedykowanych grupach Program, Identyfikacja
Audiowizualna oraz Promocja i Komunikacja to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także praktyczna
przybliżająca tajniki kształtowania poszczególnych etapów pracy nad wydarzeniem kulturalnym. Efekty
pracy uczestników zostaną zaprezentowane podczas wydarzeń finałowych w dniach 12-14.11 mocno
opierać się będą na haśle “Poznaj siebie!”, która pozwala młodzieży na interpretację tak ważnych tematów
jak seksualność, relacje interpersonalne czy dojrzewanie.
UWAGA: Trwa nabór uzupełniający do sekcji Promocja i Komunikacja: https://bit.ly/3Ec2D9i.
Będąc w grupie Promocja i Komunikacja uczestnicy poznają tajniki promocji wydarzeń filmowych i nie tylko
oraz stworzą całą kampanię promocyjną wydarzeń finałowych warsztatów Filmowe Miasto: Poznaj siebie!
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Short Waves Festival TEAM w podróży!
Prace nad nadchodzącą 14. edycji Short Waves Festival (14-19.06.2021) ruszyły pełną parą, nabór do
sekcji konkursowych trwa (więcej informacji na stronie: https://shortwaves.pl/nabor/), a ekipa SWF licznie
odwiedza zaprzyjaźnione festiwale filmowe w poszukiwaniu inspiracji i najlepszych krótkometrażowych
nowości. Pod koniec października oraz w listopadzie Short Waves Festival wyruszy w podróż po Polsce i
Europie, odwiedzając m.in. 7. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum (24-30.10), 25. Ji.hlava International
Documentary Film Festival (26-31.10), 31. FilmFestival Cottbus w Niemczech (02-07.11), 20.
Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych CINEMAFORUM w Warszawie (03-07.11), 25.
Internationale Kurzfilmtage Winterthur (9-14.11) w Szwajcarii czy poznański 39. Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino! (28.11-05.12)
—
14. Short Waves Festival odbędzie się w dniach 14-19 czerwca w Poznaniu i ONLINE!
Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem
oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:
Facebook / @festivalshortwaves
Instagram / @short_waves
Twitter / @short_waves
YouTube / @shortwavesfestival
Kontakt dla mediów:
Karolina Sienkiewicz | PR i komunikacja Short Waves Festival
media@adarte.pl / tel: 600 271 634
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