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Krótkie kino, grzane wino i święty spokój - to grudzień z Short Waves Festival!
Zima nadciąga. By zapomnieć o chłodnej aurze nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na
ostatnie spotkanie w ramach Klubu Krótkiego Kina w Kinie Pałacowym pod hasłem Winter
Wonderland czy obejrzeć pełen absurdów i komedii program filmowy w Świętym Spokoju,
oczywiście przy winku, grzanym!

Klub Krótkiego Kina: Winter Wonderland / 13.12 / 19:00 / Kino Pałacowe, Poznań
Podczas grudniowej odsłony Klubu Krótkiego Kina zapraszamy na prawdziwą zimową podróż! Odwiedzimy
przede wszystkim alpejskie kurorty, by niemalże jak w sorrentinowskiej „Młodości” przyjrzeć się nie tylko
uczestnikom wycieczki, ale też samym sobie. Będziemy świadkami niezręcznych oświadczyn, przyjrzymy
się z mikroskopijną dokładnością górskim krajobrazom, zanurzymy się w gorącą atmosferę austriackich
wystaw okiennych czy spotkamy sławnego piłkarza na alpejskich stokach. Podczas tych wakacji nic nie
zdaje się być takie, jakie jest na co dzień - oderwanie od codziennej rzeczywistości stawia bohaterów filmów
przed decyzjami zmieniającymi ich całe życie, a przyglądanie się specyfice przestrzeni kurortów zimowych
odkryje przed nami zupełnie inny świat grzanego wina i narciarskich przyjemności, bo za nimi kryć się może
znacznie więcej!
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/
—
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Święto Krótkiego Kina 2021: Krótkie Kino i Grzane Wino! / 21.12 / 20:00 / Święty Spokój, Poznań
Nie sposób zapomnieć o naszym ulubionym przedświątecznym wydarzeniu, czyli Święcie Krótkiego Kina,
które w tym roku zagości w przestrzeni Świętego Spokoju (ul. Św. Wojciecha 21). Przy cieple świątecznych
lampek i zapachu korzennych napojów zapraszamy do absurdalnego świata bohaterów, których zabawne
historie spowodują przyjemne mrowienie w ciele i potężną porcję śmiechu. Dziewczyna z twarzą Donalda
Trumpa? Nieudany wywiad z upragnionym pisarzem? Spotkanie swojego eks po 30 latach? Filmy, które
budują dystans do naszych codziennych porażek, a życiowe zmagania stają się nieco mniej poważne.
Dołączcie do celebracji najkrótszego dnia w roku i naszych ukochanych szortów!
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/WkB162Nw
WSTĘP WOLNY!
—
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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