DO LIPTOVSKÉHO HRÁDKU PO ROKU OPÄŤ ZAVÍTA MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMOV,
ktorý je najväčšou prehliadkou filmov zameraných na dobrodružstvo spojené s extrémnymi
športovými výkonmi a cestopisom do krajín, ktoré by ste ináč nenavštívili. Nechýba
poriadna dávka adrenalínu, v životu nebezpečných a niekedy nepochopiteľných situáciách
a cudzokrajných zážitkov. Filmy vás zavedú do rôznych miest našej planéty, do prostredia, kam
sa bežný "smrteľník" nedostane.
V Liptovskom Hrádku začína festival vo štvrtok 5. novembra Slávnostnou imatrikuláciou
študentov prvých ročníkov stredných škôl, v rámci ktorej študenti vysadia ďalšie stromy
v Girsíkovom parku.
Tohto roku bude v parku osadená a odhalená drevená socha Jána Xavera Girsíka, prefekta
hrádockého panstva v rokoch 1787 - 1794, podľa ktorého je park pomenovaný. Sochu v rámci
Horno-liptovského jarmoku zhotovil hrádocký umelecký rezbár Dalo Novotný.
Filmové projekcie pre priaznivcov outdoorových filmov začnú vo štvrtok o 1700. Tohtoročnú
ponuku sme zoradili do tematických celkov nasledovne:
Štvrtok
Piatok
Sobota

1700 – AŽ DO NEBA,
1700 – SNEHOM A ĽADOM,
1700 – CESTAMI NECESTAMI,

1900 – DO NEZNÁMA
1900 LEN PEVNÁ VÔĽA
1900 KRÁSA ŽIVLOV

MEDZINÁRODNÝ OUTDOOROVÝ FESTIVAL PONÚKA FILMÁROM A DIVÁKOM FILMY ZARADENÉ DO ŠTYROCH KATEGÓRIÍ:

A. dobrodružný a extrémny športový film – športy v prírode (okrem horolezectva a vodných
športov), lyžovanie, extrémne lyžovanie, horské bicykle, paragliding, atď.,
B. horolezecký a horský film – horolezecké športy, expedičné lezenie, lezenie v ľade, polárna
expedícia, horská krajina, človek a hory,
C. dobrodružný vodný športový film – rafting, vodné športy, kajaking, kanoistika, jachting,
potápanie, surfing, diaľkové plávanie, podvodná speleológia, atd.,
D. cestopisný film – filmy výhradne cestopisného charakteru nezaradené do kategórii A, B, C,
N. nesúťažné filmy – filmy, ktoré nemajú nárok na cenu.
Okrem hlavných projekcií o 1700 a 1900 ponúkame pre „fajnšmekrov“ celovečerné filmy
„AKCEPTACE“ – cez Vysoké Tatry na lyžiach (piatok 2100), „STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA“
(sobota 1500) a „RUSSIA COAST TO COAST“ – z Vladivostoku do Petrohradu (sobota 2100)
PODROBNEJŠÍ POPIS FILMOV A VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA: WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/1488941771400256/
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