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Pošemberský filmový festival Učíme se filmem je za dveřmi
Učíme se filmem je název vzdělávacího projektu spolupráce, na kterém pracují čtyři místní akční skupiny (MAS)
ze středočeského kraje včetně MAS Region Pošembeří. Významným partnerem projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství v oblasti výběru dokumentárních filmů. Nosnými pilíři v průběhu realizace projektu byla čtyři témata: veřejný prostor, prostupnost krajiny, samospráva a ekonomika venkova. Ta se
promítla v řadě 32 seminářů s diskusí, které proběhly v první polovině letošního roku. Byly rozděleny do dvou bloků a
to pro odbornou a širokou veřejnost. Originalita seminářů pod vedením odborníků spočívala v diskusích doprovázených dokumentárními filmy z naší i zahraniční produkce. Měly za úkol inspirovat a vyvolávat polemiku nad společnými problémy, což se s úspěchem dařilo. Filmový festival se koná se v sobotu 20. září 2014 v českobrodském kině
Svět, bude odrazem seminářů a podnětů, které na nich zazněly.
„Témata seminářů i soutěže krátkého amatérského filmu zní vznešeně a pro někoho možná až akademicky. Venkovskou krajinou však „prostupujeme“ dnes a denně například při cestování do zaměstnání, do školy či za obchodem nebo při výletech s rodinou. Samospráva na venkově je také součástí běžného života. Nemusíme chodit pravidelně
na zasedání zastupitelstev, ale jejich rozhodování sdílíme ať s větším či s menším souhlasem. Veřejný prostor na venkově si vytváříme sami. Mám tím na mysli venkovskou architekturu, úpravu zeleně i veřejných prostranství. Určitě
sem patří i úprava předzahrádek, typická pro menší vesnice. Ekonomika venkova jistě není ideální a stále je co zlepšovat. V promítaných dokumentárních filmech navazujících na semináře jsme se snažili přinést naději a inspiraci jak
ekonomiku posílit a dát venkovu jiný směr. Inspirujících filmů však máme dostatek v naší mediatéce. Sčítá téměř třicet
DVD, která jsou pro zájemce zdarma k zapůjčení. Ty nejlepší z nich budou ke shlédnutí na zmíněném filmovém festivalu, kam všechny návštěvníky srdečně zveme a těšíme se plodné diskuse na téma venkov,“ glosují organizátoři.
Na festivalu se objeví filmy, které byly na seminářích nejúspěšnější i některé novinky. Budou doprovázeny diskusemi
s publikem. Připraven je také doprovodný program pro děti a prodej regionálních produktů. Největším lákadlem je
film s titulem Farmář a jeho princ. Vypráví o způsobu využití ekologického zemědělství očima prince Charlese a farmáře Davida Wilsona, kteří spolu dlouhá léta farmaří. Pozvánka na film je unikátní také tím, že rodina prince Charlese souhlasila jen se čtyřmi veřejnými produkcemi filmu v celé naší zemi. Je to tedy jedinečná šance, jak film shlédnout. Na filmovém festivalu nemusíte platit vstupné, je zdarma. Jste srdečně zváni! Těšíme se na vás!
Podrobnosti o festivalu najdete na www.ucimesefilmem.cz a https://www.facebook.com/ucimesefilmem.
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