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DOMINO FILM, STOWARZYSZENIE PROJEKT STRZYBNICA oraz STOWARZYSZENIE KULTURAPIA
serdecznie zapraszają na pierwszą edycję Festiwalu Kulturalnego TARNOwidz, który odbędzie się w
Tarnowskich Górach w dniach 28-31 sierpnia 2008 roku.
Strona festuwalu: www.tarnowidz.pl Pomysłodawcami i realizatorami projektu są m.in. organizatorzy
pierwszych edycji festiwalu Filmowego &bdquo;School Film" odbywającego się dotychczas w Cieszynie.
Jego nowa rozszerzona formuła obejmuje, oprócz konkursu filmowego studentów szkół filmowych z
całego świata, również wystawy, koncerty, spektakle teatralne, imprezy kulturalne, spotkania z aktorami
i twórcami, a także warsztaty z różnych dziedzin sztuki, m.in. reżyserii, teatru, charakteryzacji filmowej
itp.
.Międzynarodowy charakter imprezy podkreślą na pewno projekcje etiud filmowych zrealizowanych przez
studentów szkół filmowych. Oprócz tego podczas koncertów organizowanych podczas trwania festiwalu
wystąpią: PARTYZANT , Robert Pieculewicz, Devision By Zero, Jacek Kulesza oraz Animations . Podczas
festiwalu będzie można obejrzeć krótkometrażowe filmy studentów szkół filmowych
z całego świata, podziwiać wystawy fotograficzne, ale również posłuchać koncertów oraz obejrzeć
spektakle teatralne. TARNOwidz to również imprezy kulturalne, spotkania z twórcami, a także warsztaty
filmowe.
Do konkursu filmowego zakwalifikowano ok. 40 filmów m.in. z Niemiec, Chin, Portugalii czy Słowacji.
Filmy krótkometrażowe, nadsyłane ze szkół filmowych z całego świata, nagradzane będą w kilku
kategoriach, m.in. za zdjęcia oraz za reżyserię. Publiczność również będzie miała swój głos w wyborze
najlepszego filmu krótkometrażowego.
Interdyscyplinarny charakter festiwalu podkreślą z pewnością koncerty muzyczne, m.in. Roberta
Pieculewicza, Jacka Kuleszy grupy Partyzant, Animations oraz Devision by Zero.
Festiwal TARNOwidz to również spektakle teatralne: Porywacze Ciał, Suka Off, czy tarnogórski Teatr
Za Lustrem.
Wystawy natomiast w tarnogórskich galeriach (Instytut Tarnogórski, TCK, Wiśniowy Sad), klubach (
Magazyn) oraz innych ciekawych miejscach (Areszt Śledczy, podziemia Kopalni Zabytkowej) .
Wszystko to właśnie, składać się będzie na Festiwal TARNOwidz, który w założeniu jego twórców, ma się
stać imprezą cykliczną, celem której jest zaprezentowanie wszystkich możliwych przejawów sztuki, tak,
aby mieszkańcy Śląska i nie tylko żegnali wakacje każdego roku w &bdquo;kulturalny&rdquo; sposób.
{flv}tarnowidz{/flv} realizacja spotu video www.emotstudio.eu PROGRAM FESTIWALU TARNOWIDZ
2008kliknij aby pobrac ulotke festiwalowa wraz z programem
22.08 &ndash; godz. 19.45 - otwarcie wystawy &bdquo;Bo ze szkoły&rdquo;,Instytut Tarnogórski i
Muzeum.
23.08 - godz. 19:00 - Otwarcie wystawy fotografii &bdquo;Smutne historie&rdquo; Michała Sosny , Klub
Magazyn, Osada Jana www.magazyn-pizzaclub.pl
Podczas otwarcia wernisaży rozdanie aparatów fot. na konkurs fotograficzny.
28.08.2008r.
godz. 12.00-Wernisaż wystawy &bdquo;Tu zaszła zmiana&rdquo; Marek Locher i projekcja filmów
pozakonkursowych &ndash; areszt śledczy.
godz. 15. 30 - KOLEJKA DO KINA - Przystanek kolejki wąskotorowej &ndash; kierunek do Kopalnia
zabytkowa.
godz. 16.00- 18.00 &ndash; projekcja I bloku filmowego, Miejsce KOPALNIA ZABYTKOWA, salka kinowa.
godz. 18.30&ndash; 19.00 &ndash; otwarcie Festiwalu w podziemiach Kopalni Zabytkowej.
Projekcja filmu Kazimierza Karabasza pt. &bdquo;Węzeł&rdquo; oraz Otwarcie wystawy Yassen Hristov z
Bułgarii &bdquo;Berlin&rdquo;
godz. 19.00- 21:00 - projekcja II bloku filmowego, Miejsce KOPALNIA ZABYTKOWA, salka kinowa.
godz. 19:00 - Spektakl Teatru ZA LUSTREM, pt. &bdquo;Piaskownica&rdquo; TCK.
godz. 19.00 &ndash; 21.00 &ndash; koncert gitarowy, PARTYZANT , ROBERT PIECULEWICZ , "Wiśniowy
Sad".
29.08.2008r.
godz. 14.30- Wernisaż fotografii grupy Narybe'x &ndash; dokument kreacyjny.
skrzyżowanie ulic Sobieskiego z Opolską
godz. 16.00 &ndash; 18.00 &ndash; III blok filmow konkursowych &ndash; TCK
godz. 18.00-18.30 - Otwarcie wystawy zbiorowej absolwentów Europejskiej Akademii Fotografii,
"Wiśniowy Sad".
http://www.projekt.strzybnica.com
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godz. 19.00 &ndash; 22.00 &ndash; Progresywny piątek - Wiśniowy Sad, Animations , Division
By Zero
godz. 19.00 &ndash; 21.00 &ndash; IV blok filmow konkursowych &ndash; TCK
godz. 22.00 &ndash; Suka off &ndash; TCK &ndash; czarna salka, wstęp od 18 lat t www.tck.net.pl
30.08.2008
godz. 10.00 &ndash; 12.00 &ndash; warsztaty filmowe (make-up filmowy) - TCK.
godz. 12.00-14.00 &ndash; Izabela Jaroszewska wykład o kompozycji obrazu fotograficznego,
wystawa gotograficzna Galeria "POD NAD".
godz. 14.00 &ndash; 16.00 &ndash; V blok filmow konkursowych &ndash; TCK.
godz. 17.00-17.30 - Wernisaż wystawy &ndash; Stanisława Taraska - TCK.
godz. 18.00 &ndash; grupa teatralna, PORYWACZE CIAL "OUN" &ndash; TCK, scena .
godz. 20.00 &ndash;21.00&ndash; Uroczyste zakończenie Festiwalu - TCK.
godz. 22.00 &ndash; klub festiwalowy Jazz: Jacek Kulesza Trio - Yazz Club.
31.08.2008
godz. 16.00 &ndash; 18.00 &ndash; filmy pozakonkursowe &ndash; TCK.
godz. 18:00 - 18:30 - ogłoszenie wynikow konkursu fotograficznego.
godz. 18.30 - 19:30 - Muzyka zespołu &bdquo;Muchomory&rdquo; na żywo do filmu pt.: &bdquo;Kurutta
ippeji&rdquo; (Szalony Paź) w reż. Teinosuke Kinugasa,1926 r.
Przydatne adresy:
Kopalnia Zabytkowa Tarnowskie Gory
ul. Szczęść Boże 52
www.kopalniastebra.pl
Jak dojechac? Mapa
Tarnogorskie Centrum Kultury (TCK)
ul. Sobieskiego 7
Jak dojechac? Mapa
Instytut Tarnogorski
ul. Ligonia 7
Jak dojechac? Mapa
Wisniowy Sad, Tarnowskie Gory
ul. Odrodzenia 4
Jak dojechac? Mapa
Klub "Magazyn" Osada Jana, Tarnowskie Gory
ul. Aleja Kwiatow 25
www.magazyn-pizzaclub.pl
Jak dojechac? Mapa
Yazz Club
ul. Piastowska 13
www.yazzclub.pl
Jak dojechac? Mapa
Galeria "POD NAD"
ul. Gliwicka 1 (Rynek - Podcienia)
Jak dojechac? Mapa
Wszelkie pytania mozna kierowac na:
projekt@strzybnica.com
festiwal@tarnowidz.pl
http://www.projekt.strzybnica.com
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