Kdo se probojuje mezi 25 nejlepších? Festival EKOFILM
láká k přihláškám filmaře z celého světa
Brno (18. února 2019) – Nejstarší mezinárodní filmový festival o životním prostředí na světě
otevírá své brány. Od pátku 15. února mají filmaři možnost přihlašovat své snímky
prostřednictvím portálu filmfreeway.com. Filmy mohou registrovat do tří kategorií, které se
utkají o pět prestižních, ale i finančně oceněných cen MFF EKOFILM – Krásy přírody,
Středoevropské filmy a Krátké filmy. Přihlašování končí 30. dubna a letos poprvé je
zpoplatněno malým poplatkem, jehož výtěžek půjde na PRIZE MONEY pro vítěze EKOFILMu.
Již 45. ročník festivalu se uskuteční v Brně od 10. do 12. října a jeho mottem je letos: příroda –
naše dědictví
„V minulém roce se počet přihlášených filmů přehoupl přes 2,5 tisíce. S cílem převést kvantitu do ještě
větší kvality jsme se proto rozhodli přihlašovací proces upravit. Přihlášení filmu bude stát 17 dolarů a
celou částku, kterou od přihlášených filmů vybereme, získají vítězové jednotlivých kategorií,“
vysvětluje změnu pravidel hlavní dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová.
Do soutěžní části festivalu vybere dramaturgie 25 nejlepších filmů, které budou soutěžit o ceny nejen
ve třech zmiňovaných kategoriích, ale i o Cenu prezidenta festivalu a Grand Prix - Hlavní cenu
festivalu ministra životního prostředí. „Diskuse o ochraně přírody, jejích úskalích a jejím smyslu je
stále intenzivnější a zdá se, že problémů v této oblasti příliš neubývá. Jsem přesvědčen, že náš
filmový festival již tradičně může do této diskuse přinést nové podněty, nápady i neotřelé pohledy z
celého světa. Filmy dokážou krásy a taky problémy přírody objevit, představit i navrhovat řešení - a
ještě je představit širokému publiku,“ říká k tématu letošního ročníku festivalu jeho prezident Ladislav
Miko.
Téma každoročně volí Ministerstvo životního prostředí. Letos jím je příroda jako naše dědictví. „Chtěli
bychom během festivalu diskutovat o budoucnosti přírody, o tom, jaká je poptávka společnosti po
ochraně přírody,, jakou má příroda hodnotu a jaké nám přináší služby ekologické i ekonomické a jaká
je její vize do budoucna,“ upřesňuje Petra Roubíčková, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva
životního prostředí.
Festivalový web: www.ekofilm.cz
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Pořadatelem 45. MFF EKOFILM je Ministerstvo životního prostředí. Organizátory jsou Key promotion, s.r.o.,
Nadace Partnerství a Masarykova univerzita.
www.ekofilm.cz

