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Klub Krótkiego Kina: Women’s Day – Stronger Together

W marcu, miesiącu święta kobiet, Klub Krótkiego Kina zaprasza na pokaz filmowy dedykowany wszystkim
dziewczynom – ich obecności na ekranie, jak i poza nim, w życiu codziennym.
Pięć obrazów opowiadających o ich niezwykłej wnikliwości, wzajemnej trosce i fascynującej umiejętności
do budowania wspólnej i solidarnej przestrzeni. Seans, podczas którego odnajdziecie próbę zrozumienia
własnego ciała i docenienia jego piękna, wzajemnego kobiecego wsparcia w najtrudniejszych sytuacjach,
sprzeciwu wobec nieustającej presji, jaką nakłada na kobiety społeczeństwo, stereotypy i utarte dogmaty.
Podczas pokazu zaprosimy Was do domu pełnego silnych babek dążących do pełnej synchronizacji, czy
na daleką Dominikanę, gdzie młoda dziewczyna usiłuje złamać klątwę od lat ciążącą na kobietach w jej
rodzinie i nie tylko. A wszystkiemu przyświeca motto znane w powszechnej kulturze nie od dziś, a które już
dawno powinno wybrzmieć także w formie żeńskiej: wszystkie za jedną, jedna za wszystkie!
Wprowadzenie: Aleksandra Ławska / Koordynatorka programu Short Waves Festival, Programerka
Klub Krótkiego Kina: Women’s Day – Stronger Together / 17.03 / 19:00 / Kino Pałacowe, Poznań
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/4dM6BkTvA
Bilety w cenie 12 zł do nabycia w kasie kina lub na portalu bilety24.pl:
https://kinopalacowe.pl/filmy/7574-klub-krotkiego-kina-winter-wonderland/
KLUB KRÓTKIEGO KINA
W ramach cyklu co miesiąc mamy okazję ujrzeć różnorodność kina krótkometrażowego. Jej szeroki
wachlarz zobaczycie nie tylko w zmieniających się gatunkach filmu, ale także w tematyce i perspektywach
patrzenia na świat. Na ekranie zagoszczą fabuły, animacje, dokumenty oraz filmy eksperymentalne
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zrealizowane zarówno przez obiecujących debiutantów, jak i uznane postaci ze świata filmu. Całoroczny
program obejmie pokazy produkcji nagradzanych na festiwalach, pokazy tematyczne, ulubione filmy
publiczności czy nominowane tytuły do najważniejszych nagród filmowych.
Partnerzy cyklu: Kino Pałacowe / Fundacja Ad Arte / Short Waves Festival
—
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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