Program XII. ročníku Lužických ozvěn ekofilmu
9:00 - 9:10

zahájení – úvod vedoucí SCHKO Lužické hory Tomáš Besta

9:10 - 9:18

Jak nás neznáte - film z roku 2005, mořská zvířata a mluví?
Autor snímku Josef Habrovec - film z roku 2005, který si rádi opět pustíme...

9:20 - 9:40

Konec sněhu - The end of snow

Dr. Jane Zelikova je tropická Ekoložka vydávající se na cestu do hor, aby
objevila příběhy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti sněhu. Zažije
dobrodružství, naváže nová přátelství a bude se snažit najít mapu pro život ve
světě, který trvá i tam, kde přestal padat sníh.
Dokument získal v letošním roce 2017 hlavní cenu za krátké filmy
USA, 2016, 20 minut, Režie Morgan Heim, Znění: anglicky; české titulky
9:40 - 10:40

JHOLMOLIA– POSVÁTNÁ VODA
V pobřežní oblasti v jihozápadním Bangladéši existuje vesnice, v jejíž blízkosti
se nachází třpytivé jezero Jhalmaliathe, které vnáší jiskru do života jejích
obyvatel. Protože celá tato oblast je v blízkosti moře, je zde pitná voda
vzácností. Jezero bylo pro obyvatele této oblasti jediným zdrojem pitné vody.
V roce 2009 se přes oblast přehnal cyklón Aila a celou ji zaplavil; jezero bylo
záhadným způsobem ušetřeno a vesničané to vnímají jako zázrak.
Film z roku 2016, 60 minut,

10:50 - 11:00 Brinding

Dokument vypráví příběh slovenského čuvače, tradičního hlídače ovcí ze
slovenských hor. S návratem predátorů do Tater musí pastýři najít způsob, jak
ochránit svá stáda. Může být bílý pes slovenského folklóru pomocí?
USA, 2016, 12 minut, Režie Robert Glowacky, Znění: anglicky, česky,
slovensky; české a anglické titulky
11:00 - 11:05 Vodní obr - „The Water Giant”
V pustině ve své cestě za vodou zahájil hmyz útok na obrovského vodního
giganta. Vodní gigant proměňuje pomocí animace vodu v úžasné bytosti, dívá
se na konflikt a nesváry mezi vodním gigantem a hmyzem z pohledu třetí
osoby a pokouší se zkoumat otázku drancování přírodních zdrojů.
Animovaný film z roku 2016, 5minut,

11:05 - 11:55 Megeti

Film je dojemným příběhem ztracené samice vlčka etiopského, ohroženého
druhu obývajícího velkolepou krajinu, která se nachází 4 000 m n. m. a má do
obyčejnosti daleko. Slunce a dešťová mračna bojují o nadvládu, a když noc
přinese mráz, není tu nic, co by připomínalo Afriku, jak ji běžně známe.
Film získal v letošním roce 2017 hlavní cenu ministra životního prostředí.
Německo, 2017, 50 minut, Režie Yann Sochaczewski,
Znění: anglicky; české titulky
12:00 - 13:00 Přestávka - občerstvení káva, čaj, pečivo...
během přestávky výstava výtvarných prací dětí
13:00 - 13:30 Klenoty naší krajiny – Lužické hory
Úspěšný dokumentární cyklus ČT, který postupně objevuje chráněné krajinné
oblasti Česka.
Film z roku 2016, 30 minut, režie A. Sirotková
13:40 - 14:40 Přednáška Standy Mitáče

„Lidé nad námi – obrázky ze světa velehor“
14:40 - 15:00 Juan a mráček
Juan je dítě bez kamarádů. La Nube je mrak, který nemá mezi ostatními mraky
žádné přátele. Ti dva se najdou a stanou se přáteli. Juan však vyroste a ztratí
se v šedivém světě dospělosti.
Animovaný film z roku 2016, 16 minut, Španělsko

15:00 - 15:45 Small

Příběh jihoafrických pygmejů kmene Baka. „Výmluvné, vizuálně působivé.
Střízlivé, jak jen to je možné, žádné citové vydírání. Obrázek skutečně ‚starého
světa‘. Smutné, ale ne sentimentální sbohem lovcům a sběračům, neolitická
revoluce v přímém přenosu,“ vyjádřil se o filmu člen poroty Dan Bárta.
Dokumentární snímek Vadima Vitovtseva (Rusko).
Film z roku 2016, 45 minut, vítěz soutěže Heritage

15:50 - 15:55 Jesle pro studnaře
Kdo chce vědět víc, tak studnař je mořská rybka, která se schovává do úkrytů v
mořském dně a zakrývá vstup kamíny...
Film z roku 2007, 5 minut
15:55 - 16:25 Bután - hledání štěstí
Film sleduje dvoutýdenní putování šesti cestovatelů zemí, rozkládající se v
horských oblastech na východním konci Himálaje a téměř nezasaženou
moderní civilizací. Obyvatelé zde žijí pod vládou uctívaného krále v harmonii
díky učení buddhismu. Zhoubná globalizace se však neúprosně šíří i do těchto
končin. – Unikátní záběry jsou doplněny „pohádkovým“ komentářem o
historii, kultuře, zvyklostech a stavu společnosti svérázného státu.
Film z roku 2008, režie Pavol Barabáš, 30 minut
16:30 - 17:00 Přestávka - občerstvení káva, čaj, pečivo...
během přestávky příprava hudební skupiny Větrno

17:00 - 18:00

Koncert trampfolkové hudební skupiny Větrno

