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Výstavy

Výstava k oblíbenému 

animovanému večerníčku 

i s dětským hracím koutkem. 

Výstava nabídne pohled do zákulisí 

natáčení populárního večerníčku. 

K vidění budou trojrozměrné 

aranžované scény, které představí 

život televizních hlodavců na 

malém smetišti blízko Vizovic.

Výstavu můžete navštívit do 25. 

listopadu 2018.

Výstava o filmovém klubu, který 

byl předchůdcem – iniciátorem 

Národní filmové přehlídky pro 

děti, dnes Dětského filmového 

a televizního festivalu Oty 

Hofmana. Vernisáže výstavy se 

zúčastní pan Jaroslav Vízner, 

představitel filmového Martina, 

filmové série, která stála na 

počátku klubu.

KRYSÁCI VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ VÝSTAVA POHÁDKOVÝCH 
KOSTÝMŮ

KDE SE VZAL FILMOVÝ KLUB

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie zámek Ostrov, dvorana
5.10.
            vernisáž 

7.10.

Výstava na navazuje na 50. 

dětský filmový a televizní festival 

a můžete si na ní připomenout 

nejrůznější filmové plakáty.

Výstavu můžete navštívit do 

31. října 2018.

Po celou dobu festivalu se můžete 

přijít podívat na originály kostýmů 

z těch nejslavnějších českých 

pohádek. Z blízka si můžete 

prohlédnout kostým Libušky 

Šafránkové z pohádky Princ 

a Večernice, či róbu Princezny se 

zlatou hvězdou na čele. Nenechte 

si ujít kostýmy z úspěšného seriálu 

Arabela a mnohé další.

městská knihovna Ostrov dům kultury Ostrov, klubovna č. 8
10.10. 4.10. — 11.10.

vernisáž

Na přípravách se podílí štáb ve složení Zdeněk 

Barták – hudební skladatel, Jiří Renč – editor, 

Patrik Ulrich – režisér, Jan Janda – bývalý vedoucí 

produkce skupiny dětských filmů, Marcela Pitter-

mannová – dramaturgyně/scenáristka, Jan Gogo-

la – scenárista, pedagog, Radim Wolák – odborník 

na mediální vzdělávání, učitel a scenárista, Martin 

Bezouška – scenárista a dramaturg. Patronkou 

pro nový festival se stala významná česká herečka 

Simona Stašová, která se velice aktivně zapojuje 

do příprav festivalu.

Festival v roce 2019 bude ve své soutěžní části 

promítat české hrané filmy pro děti a mládež, to 

je základ festivalu, který se nemění. Rozšíří se do-

provodný program, festival bude trvat celý týden, 

neoficiálně bude zahájen již v pátek 4. října a po 

celý víkend budou probíhat semináře a workshopy 

pro dětská média a pro dětské TV štáby z part-

nerských měst z Německa. Ve spolupráci s ČT:D 

připravíme pro školy nabídku na zlepšení výuky 

mediální výchovy na školách. 

9    Katalog
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Miroslav Očenášek
ředitel Domu kultury

a
Ilona Hálová

ředitelka festivalu

si Vás dovolují pozvat

na slavnostní zahájení

51. ročníku dětského

filmového a televizního

festivalu Oty Hofmana

dne 4. 10. 2019 od 18 hodin

v Domě kultury v Ostrově.

12    Pozvánka
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13    Pohlednice
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Ticket entitles you to enter Filmfest Island

The ticket is valid for one person and is not transferable

14    Vstupenky
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fotografie

15    Identifikační náramky
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4.10.

7.10.

101 min

101 min

101 min

105 min

105 min

105 min

90 min

90 min

90 min

90 min

90 min

95 min

95 min

126 min

126 min

5.10.

8.10.

11.10.

6.10.

9.10.

10.10.

DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA
PROGRAM

16.00 – Čertoviny – kinokavárna
18.00 – Na krátko – kinokavárna

16.00 – Čertoviny – kinokavárna
18.00 – Bajkeři– kinokavárna

16.00 – Dukátová skála – kinokavárna
18.00 – Jan palach – kinokavárna

16.00 – Dukátová skála – kinokavárna
18.00 – Jan palach – kinokavárna

16.00 – Dukátová skála – kinokavárna

18.00 – Jan palach – kinokavárna
16.00 – Přání k mání – kinokavárna

18.00 – Jan palach – kinokavárna
16.00 – Přání k mání – kinokavárna

18.00 – Jan palach – kinokavárna
16.00 – Přání k mání – kinokavárna

Doprovodný program je uveden v katalogu filmfestu Ostrov.
www.filmfestostrov.cz

16    Program
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fotografie
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Příloha 19    Odznaky

fotografie
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fotografie
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fotografie
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